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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: „18Nemyslite na predošlé deje, o pradávnych neuvažujte! 19Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší.
Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine. 20Uctievať ma bude poľná zver, ša-
kaly a pštrosy, lebo som dal vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený
ľud; 21ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu.“

Kniha proroka Izaiáša 43,18–21

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!

Raz som čítal jeden príbeh o anjelovi, ktorý sa rád pýtal Pána Boha na mnoho vecí. Chcel všet-
kému prísť na koreň a tak mal mnoho otázok. Raz anjelovi nebolo jasné, prečo Pán Boh rovnako oce-
ňuje vieru sedliaka, ktorý si na Pána Boha spomenie dvakrát denne, a vieru tých, ktorí sa v kláštoroch
celé dni sústredia len a len na Pána Boha. Boh sa usmial a dal anjelovi návrh: Dobre, ak si naozaj taký
zvedavý, tak ti môžem dopriať jeden týždeň v sedliakovej koži. Anjel súhlasil a tak sa ďalšie ráno zo-
budil už ako hlava mnohopočetnej chudobnej rodiny s mnohými povinnosťami. Zaumienil si, že Pánu
Bohu venuje viac času ako len dve chvíle denne. No už od svitania začal kolotoč povinností. Celý týž-
deň vstával anjel skoro ráno a keď sa večer ukladal k spánku, zaspal skôr, ako mu hlava dopadla na
vankúš. Po tomto určenom čase sa anjel vrátil späť a Pán Boh anjelovi povedal: Ako som videl, ani ty
si mi nevenoval viac času ako len tie dve chvíľky denne… Anjel však v sebaobrane odpovedal: Ale
keď, Pane, najprv som musel dobytku vodu nanosiť, potom ísť zakúriť do pece, drevo pripraviť… Po-
tom sa však anjel zarazil, keď videl, ako sa Pán Boh usmieval. V tú chvíľu anjelovi všetko došlo a po-
vedal: Pane, už viem, prečo si tie dve chvíľky ceníš rovnako ako celý deň!

Aj z tohto krátkeho príbehu môžeme spoznať, že naozaj nie je vždy jednoduché sústrediť sa na
Pána Boha! Všetci sme uponáhľaní, vystresovaní, plní vlastných starostí a bojov. Máme síce svoje za-
mestnanie, svoju prácu, svoje živobytie a všemožne sa snažíme si ho udržať. No neraz je nám naša
práca aj dobrou zámienkou či výhovorkou, prečo nemôžeme to či ono urobiť, prečo nemôžeme druhým
pomôcť či poslúžiť. Toto sme my, to je náš život. Ale o čo viac starostí mali vtedy Izraelci! Izraelci
mali ešte menej istôt, mali ešte menej nádeje, ešte menej ako my videli do budúcnosti a nepoznali na-
plnenie Božích zasľúbení v Božom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi. Predtým, ako sa Izrealci dostali
do babylonského zajatia, prestali slúžiť Pánu Bohu, opustili Hospodina, odišli od Neho za hmlistou
vidinou lepšieho života a žili životom okolitých pohanských národov. Izraelský národ – jednoducho
povedané – zabudol na Pána Boha a v následne na to sa dostal do babylonského zajatia. Pán Boh však
na svoj národ nezabudol ani v babylonskom zajatí a Hospodin prorokovými ústami predvída zvláštnu
vec! Pán Boh mocne zasiahne do reality svojho národa. Urobí niečo, čo silne zaujme mysle ľudí, žijú-
cich najmä svojimi starosťami. Sami veľmi dobre vieme, že aj keď nás niečo nadchne, tak nemusíme o
tom všetkým hovoriť. Mnoho myšlienok a dojmov si nechávame sami pre seba a predsa prichádzajú do
našich dní chvíle, keď sa stane čosi naozaj výnimočné, možno to je niečo radostné, možno niečo smut-
né, no je to tak silné, že my nemôžeme o tom nehovoriť. Takúto situáciu predvída prorok Izaiáš vo vy-
volenom národe. Izraelský národ čaká chvíľa, ktorá tak silne zmení životy Izraelcov, že oni nebudú
môcť o tom nehovoriť. Tento národ čaká vyslobodenie zo zajatia. Stane sa teda niečo, v čo už takmer
každý prestal dúfať.

Je tu namieste otázka, čo také výnimočné čaká nás? Ako národ predsa nežijeme v zajatí, a ani
nebojujeme s dilemou, či nás Pán Boh na cudzom území opustil, nemáme nijaké také prekážky v prak-
tizovaní svojej viery ako mali Izraelci. Tak čo je teda také výnimočné, že to zamestná naše mysle? Čo
také prevratné sa stane, že nám nedá o tom nehovoriť? My sa pýtame, čo také sa stane, ale je možno
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namieste iná otázka: Čo také výnimočné sa už stalo? Tá najdôležitejšia vec pre nás sa už udiala dávno.
Bolo to pred dvetisíc rokmi, keď k ľuďom prišiel Pán Boh. Opustil všetko to, čo mal. Prišiel, aby žil s
nami ten istý život ako my. Prežíval smútok aj radosť, prežíval bolesť, hlad a strach. A nielen to. V rov-
nakej pokore, v akej prežíval celý svoj život, sa nechal pribiť na kríž. My všetci sme vinní za to, že tam
zomrel. Našu vinu však prekonala Božia láska. Boh v tretí deň vstáva z mŕtvych a ukazuje nám cestu
do večnosti. Nič dôležitejšie ako túto udalosť nepoznám. No žiaľ, mnohí ľudia, ktorí si hovoria kresťa-
nia, dnes na túto najdôležitejšiu udalosť zabúdajú. Ak zabúdame na Kristovu obeť, slávne vzkriesenie
a vstúpenie na nebesá, potom sa to odrazí na celej  našej bytosti,  existencii.  Sme potom ľahostajní
nielen k Pánu Bohu, Jeho slovu a spoločenstvu veriacich, ale sme ľahostajní aj k ostatným ľuďom. Je
nám potom úplne jedno, či nejaké služby Božie, Biblické hodiny, vyučovanie detskej besiedky, vyučo-
vanie náboženstva a konfirmácie, stretávanie sa dorastu a mládeže a ďalšie aktivity v cirkevnom zbore
fungujú alebo nie. Nezáleží nám na živote Cirkevného zboru, cirkvi, lebo sme zabudli na Pána Boha.

Prichádza mi na um ďalšia otázka. Prečo teda o tomto zázraku – o záchrane biedneho hriešneho
človek skrze obeť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista nehovoríme viac? Veď Pán Boh mňa i teba – milý
brat, milá sestra – vyslobodil z tmy. No ak by niekto hodnotil veľkosť tejto zmeny podľa toho, ako veľ-
mi to zmenilo môj, či tvoj život, milý brat, milá sestra, a ako o tom hovorím – vydávam svedectvo, asi
by to už nebolo až také úžasné… Tak prečo o tejto zmene tak málo hovoríme, tak málo svedčíme? Na
niektoré otázky nie je presná odpoveď. Naša nevďačnosť naproti Pánu Bohu nie je dostatočným vy-
svetlením a dostatočnou odpoveďou. No na druhej strane, práve takéto otázky nás majú motivovať.
Spýtajme sa sami seba: Ako by dopadol Pán Boh, ak by Pána Boha niekto hodnotil podľa nás, podľa
nášho života, podľa nášho správania sa, podľa našich myšlienok, slov a skutkov? Toto nie sú teoretické
úvahy. Toto je realita, toto je skutočnosť, lebo práve podľa nás, podľa nášho života mnohí hodnotia
Pána Boha.

Keď máme dnes na tomto konvente zosumaritovať uplynulý rok 2013, musí si každý z nás
položiť otázku, ktorá sa nás bytostne dotýka: Akého Pána Boha vidia ostatní ľudia v nás a na nás? Je to
Boh neustále napomínajúci? Je to Boh trestajúci? Je to Boh, ktorý je nudný? Ktosi raz povedal, že my
kresťania sme posledná Biblia, ktorú svet ešte číta. Čo sa o Pánu Bohu dozvie tento svet prostredníc-
tvom nás? Čo sa dozvedeli obyvatelia našej obce, naši spolupracovníci, spolužiaci, kolegovia o Pánu
Bohu  prostredníctvom nášho  života?  Stvoril  z  nás  Pán  Boh  nových  ľudí,  nový národ,  ktorý  má
zvestovať a zvestuje Božiu chválu v tomto svete?

Aj v uplynulom roku sme mali množstvo príležitostí, ako Božiu chválu tomuto svetu zvestovať.
Či už to boli nedeľné, sviatočné alebo slávnostné služby Božie v chráme Božom, alebo to bolo biblické
vzdelávanie na Biblických hodinách pre dospelých, pre dorast, na detskej besiedke, alebo to bolo vy-
učovanie náboženstva v škole, nacvičovanie zborového spevokolu – to všetko boli a aj sú príležitosti,
ako zvestovať Božiu chválu v tomto svete a tomuto svetu. Okrem týchto aktivít v Cirkevnom zbore sú
príležitosti aj v senioráte, v dištrikte či v celej cirkvi na rôznych stretnutiach organizovaných pre nás,
veriacich. A tu si položme ruku na srdce a pravdivo si zodpovedajme na nasledujúcu otázku: Koľko-
krát sme v uplynulom roku nevyužili ponúkané možnosti na zvestovanie Božej chvály?! Nie sme ešte
stále tým starým ľudom, tým starým Adamom, ktorý žije a chodí vo svojich hriechoch a všemožne sa
snaží skryť pre Pánom Bohom?

Hodnotiť samých seba často nie je veľmi povzbudivé a príjemné. Je tu však príležitosť vzhliad-
nuť zo zeme nahor. Pri všetkých zborových, seniorátnych, dištriktuálnych či celocirkevných aktivitách
sme v uplynulom roku 2013 mali a aj dnes máme príležitosť pozerať sa na nášho nebeského Otca,
máme príležitosť objavovať Ho, máme možnosť zisťovať, že tu stojí Boh milujúci, Boh prekvapujúci,
Boh, ktorý kajúcim hriešnikom odpúšťa hriechy.
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2. Bohoslužobný život
„Kážte (zvestujte) evanjelium každému stvoreniu.“

Ak sa pozrieme na štatistické záznamy návštevnosti jednotlivých bohoslužobných stretnutí, zis-
tíme, že v uplynulom roku sme boli akoby „na hojdačke“. Raz návštevnosť stúpla, inokedy zase výraz-
ne poklesla. Aj priemerná návštevnosť jednotlivých bohoslužobných stretnutí v uplynulom roku niekde
klesla, inde zase mierne stúpla. Niekde sme sa teda v porovnaní s rokom 2012 dostali do plusových
čísel, niekde sme zase zostali už tretí rok po sebe v mínusových číslach.

Pokles priemernej návštevnosti sa prejavil ako pri adventných a pôstnych večierňach, tak aj pri
slávnostných a večerných službách Božích a tiež aj na modlitebných týždňoch. Najväčší pokles sme
zaznamenali na službách Božích, ktoré sa konali v pracovné dni (Sviatok apoštolov Petra a Pavla,
2.slávnosť Svätodušná,…) ale taktiež s oveľa nižšou účasťou boli aj služby Božie na 2.slávnosť Veľ-
konočnú. 

V minuloročnej  správe  som uviedol,  že  „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  bežná
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 doháňa-
jú, 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 na-
šim 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 odpočívať a zasvätiť
Pánu Bohu a spoločenstvu s Ním.“

Keď sa takto v nedeľný či vo sviatočný deň prispôsobujeme životu tohto sveta, ako môžeme
potom ešte o sebe povedať, že sme kresťania, že veríme v živého a mocného Pána Boha, keď svojou
nedeľnou prácou, svojimi nedeľnými koníčkami znesväcujeme sviatočný deň oddelený pre spoločen-
stvo s Pánom Bohom? Mnohí ľudia, ktorí si nenájdu čas, aby prišli do chrámu Božieho povedia, že im
stačí ísť do prírody a sú akoby v chráme, lebo sú uprostred Božieho stvorenia. Mnohí ľudia tiež hovo-
ria:  „Načo chodiť do kostola, keď je Pán Boh všadeprítomný? Keď si  môžeme zaspievať nábožnú
pieseň, prečítať Božie slovo a pomodliť sa aj doma?“ Je to však veľmi nepravdepodobné, aby človek,
ktorému sa nechce ísť do chrámu Božieho (do kostola), oslavoval Pána Boha doma – domácou pobož-
nosťou, alebo niekde v prírode na prechádzke! Práve naopak. Ten kto je pravidelným čitateľom Sväté-
ho písma, ten ide aj do spoločenstva veriacich ľudí, lebo vie, že práve tu v spoločenstve veriacich je
Pán Boh zvlášť prítomný, že práve tu sa upevňujeme vo viere, že tu sa učíme spolu žiť v láske s tými
ľuďmi, ktorí tiež chcú patriť Pánovi Ježišovi Kristovi, nášmu Spasiteľovi a Vykupiteľovi.

Jedna už zosnulá spolusestra, pravidelná účastníčka služieb Božích, sa na otázku svojich blíž-
nych „Prečo ide do kostola aj v takom nečase (decembrová fujavica)?“, vyjadrila: „Ak ja nepôjdem,
tak kto potom pôjde? A keď si každý povie, že kvôli zlému počasiu nejdem do kostola, tak potom tam
nikto nepríde.“ Toto je svedectvo hodné nasledovania. Kiež máme v našom Cirkevnom zbore čo naj-
viac takých svedkov viery.

Je veľkým potešením, že mierny nárast priemernej účasti sme zaznamenali nielen pri nedeľných
službách Božích, ale aj na Biblických hodinách, na stretnutí dorastu a tiež komunikantov pri Večeri Pá-
novej.

a) Nedele a sviatky
Boli príležitosťou pre tých, ktorí ste sem do chrámu Božieho prichádzali, ukázať aj navonok sú-

stredenie sa na Pána Boha. Bola to príležitosť ukázať ľuďom okolo nás, aký Pán Boh v skutočnosti je.
Že je prítomný v našom živote nielen so svojím požehnaním, láskou, starostlivosťou, keď prežívame
krásne chvíle, okrúhle jubileá, ale že je rovnako prítomný v našom živote so svojim potešením, po-
vzbudením, pokojom aj keď prežívame bolesti, smútok či žiaľ.
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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 2.adventnú nedeľu, na Štedrý večer 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 249 členov, čo je o 10 menej ako v roku
2012. Oproti roku 2011 sa pokles zmenšil ale ešte stále je to pokles. V nedele a ostatné sviatky sa služ-
by Božie konali 60–krát s priemernou účasťou 120 členov, čo je o 4 členov viac ako v roku 2012.

b) Večerné služby Božie
Večerné služby Božie sa v CZ v roku 2013 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 16x s priemernou účasťou 34 členov, čo je oproti roku 2012 pokles
návštevnosti o 4 členov. Najviac ma mrzí, že pred niekoľkými rokmi sa nešporné služby Božie zmenili
na večerné kvôli členom zborového spevokolu, aby nemuseli v nedeľu popoludní prichádzať dvakrát
do chrámu – raz na nešporné služby Božie a potom ešte večer na nácvik spevokolu. Dnes však niekedy
ani polovica členov spevokolu neprichádza na večerné služby Božie – a to je veľmi smutné svedectvo
o našej viere a o našom vzťahu k Pánu Bohu.

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 2013 mali večierne a oproti roku 2012 sme aj tu zaznamenali väčší pokles v náv-
števnosti na adventných večierňach a miernejší pokles na pôstnych večierňach. Pôstne a adventné ve-
čierne sa konali v utorok a vo štvrtok o 17,00 hodine. Ku zvesti slova Božieho na adventných a pôst-
nych večierňach som používal texty podľa doporučenia GBÚ.

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
(0)

249
(–10)

31,20
(–0,93)

2. Nedele a sviatky 60x
(–1)

120
(+4)

15,04
(+0,65)

3. Večerné služby 
Božie

16x
(–5)

34
(–4)

4,26
(–0,46)

4. Pôstne
večierne

5x
(–1)

37
(–4)

4,64
(–0,45)

5. Adventné
večierne

3x
(–1)

34
(–6)

4,26
(–0,70)

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.  Ak myslíme na rodičov, ktorí  prinášajú svoje deti  ku krstu,  musíme prosiť,  aby
svedectvo viery v trojjediného Pána Boha u týchto rodičov prinieslo svoje ovocie v živote ich ratolestí.
Veľmi totiž záleží na tom, aké svedectvo viery vydávajú rodičia svojim deťom. Či je to svedectvo lásky
a úprimného záujmu o duchovný život, alebo je to svedectvo ľahostajnosti a nezáujmu.
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Aj v tohtoročnej kňazskej správe musím 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 3–
krát. Ani raz to však nebolo 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.

Tak ako v roku 2012, aj v roku 2013 nám počet krstov klesol – teraz to bolo až o 5 krstov. V
štatistike sme tak zostali v mínusových číslach v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Naďalej v na-
šom Cirkevnom zbore pretrváva pokles počtu narodených detí, na čom sa podpísala najmä migrácia
(sťahovanie) obyvateľov z vidieka do miest kvôli zamestnaniu. Teší nás však, že niektorí mladí ľudia
napriek zložitejšiemu dochádzaniu do zamestnania sa rozhodli zostať v našej obci a teda aj v našom
Cirkevnom zbore.

Liptovská Kokava

rok 2013
porovnanie

s r.2012

Krsty 3 –5

b) Večera Pánova

„Vezmite a jedzte … Pite z neho všetci …“
Aj prijímanie sviatosti Večere Pánovej je príležitosť ukázať na svojom živote a vzťahu k Pánu

Bohu, aký v skutočnosti Pán Boh je, ako predivne a mocne zasahuje do našich životov, keď nám ponú-
ka odpustenie našich hriechov, možnosť nápravy a nového začiatku. Pri spovedi a Večeri Pánovej ne-
môže náš vzťah k Pánu Bohu ostať len pri mechanickom odriekaní odpovedí na spovedné otázky –
uznávam, ľutujem, verím, sľubujem a následnom automatickom prijatí darov Svätej Večere Pánovej.
Aj tu musí byť viditeľné pôsobenie Božieho Ducha na náš život a sľúbená zmena sa musí na našom ži-
vote aj konkrétne prejaviť v našich myšlienkach, slovách a skutkoch – v celej našej existencii, v celom
našom živote.

Táto sviatosť však nemá byť iba navodením skormúteného srdca nad vlastnou nehodnosťou
pred Pánom Bohom, ktorá je spôsobená našim hriechom. Má to byť zároveň aj slávenie stolovania s
Kristom, ktorý je obetovaným, ale zároveň aj vzkrieseným a osláveným Pánom. 

Sviatosť Večere Pánovej bola v uplynulom roku 2013 prislúžená v chráme Božom deväťkrát, čo
je rovnaký počet ako v roku 2012. V štatistike je oproti roku 2012 pokles počtu mužov, ale nárast 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
12 (+4) členom Cirkevného zboru, čo je síce nárast o 4 členov, ale aj napriek tomu je to veľmi nízke
číslo, ak si uvedomíme, koľko je v našom Cirkevnom zbore ťažko chorých členov, ktorí nemajú mož-
nosť 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.

Najsmutnejšie a najboľavejšie pre duchovného pastiera je, ak aj možno sprostredkovane inými
veriacimi počuje odpoveď vážne chorého člena Cirkevného zboru, že on ešte nepotrebuje, aby mu farár
prišiel domov prislúžiť sviatosť Večere Pánovej. Ja sa potom musím pýtať: Kedy a v akej situácii ve-
riaci človek potrebuje prislúženie sviatosti Večere Pánovej, ak nie práve v ťažkej či vážnej chorobe?
Náš reformátor Dr. Martin Luther v Malom katechizme o Večeri Pánovej napísal: Aký úžitok je z prijí-
mania Večere Pánovej, to nám ukazujú slová „za vás sa vydáva“ a „za vás sa vylieva na odpustenie
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hriechov“, lebo kde je odpustenie hriechov, tam je aj život a spasenie. Ak teda niekto povie, že ešte ne-
potrebuje prislúženie sviatosti Večere Pánovej, tým zároveň hovorí, že sa nepotrebuje zmieriť s Pánom
Bohom ani so svojimi blížnymi, že nepotrebuje odpustenie hriechov a teda ani netúži po večnom živo-
te a spasení.

Liptovská Kokava muži ženy Spolu
Chrám Boží 171 (–4) 436 (+35) 607 (+31)
Domácnosť 2 (0) 10 (+4) 12 (+4)
Nemocnica – ústavy 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Spolu 173 (–4) 446 (+39) 619 (+35)

4. Konfirmácia
„Buď verný až do smrti …“

Od kolísky po konfirmáciu sa štrnásť rokov snažíme dobrým vzorom a príkladom viesť naše
deti – budúcnosť Cirkevného zboru a zrazu sme v situácii, keď sa začneme pýtať, kde sa v tých deťoch
berie toľko ľahostajnosti,  vzdoru až rebélie voči všetkému, čo je spojené s  vierou, náboženstvom.
Vplyv kamarátov, televízna obrazovka, bojové počítačové hry, to všetko neraz ničí aj ten posledný
dobrý vzor a príklad, ktorým chceme ukázať na tú jedinú správnu cestu života, ktorou je viera v troj-
jediného Pána Boha.  Aj preto sme vďační za každého jedného konfirmanda.

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.

Konfirmácia sa v uplynulom roku 2013 nekonala. V druhom ročníku je 9 detí, z toho dvaja
majú udelenú výnimku sestrou seniorkou.

Liptovská Kokava
Deti Dospelí Spolu

Konfirmácia 0
(–5)

0
(0)

0
(–5)

5. Pristúpili do cirkvi/zboru a vystúpili z cirkvi/zboru
Táto kolónka minulého roku nezostala prázdna.
V uplynulom roku sa do Cirkevného zboru prihlásili dvaja členovia, jeden člen sa odhlásil, ni-

kto nepristúpil a nikto nevystúpil.

Liptovská Kokava

rok 2013
Porovnanie

s r.2012

Pristúpili 0 0

Vystúpili 0 0

Prihlásili sa 2 +2

Odhlásili sa 1 +1
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6. Bohoslužobné výkony
a) Sobáš

„Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!“
V tomto prípade je to svedectvo mladých ľudí, ktorí nechcú spoločným životom kráčať podľa

príkladu tohto sveta, ale berú vážne Boží príkaz o usporiadanom spolužití muža a ženy. Vieme, 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 spojivo moci Božieho Ducha a neraz dochá-
dza až k rozpadu manželského zväzku. Iným veľmi vážnym problémom je spolužitie mladých ľudí bez
manželského zväzku a v mnohých prípadoch dokonca aj pod jednou strechou s rodičmi, ktorí takýto
neusporiadaný vzťah svojich detí tolerujú a zakrývajú si pred tým radšej svoje oči. Mnohí rodičia aj
ospravedlňujú konanie svojich detí slovami: „Dnes je taká doba“. Doba však môže byť akákoľvek, ale
Božie princípy a Božie zákony platia vždy a stále rovnako. Keď Božie slovo pomenováva spolužitie
muža a ženy bez manželského zväzku hriechom, tak to hriechom zostáva aj vtedy, keď by doba aj
spoločnosť boli akokoľvek tolerantné.

V minulom roku 2013 na spoločnú cestu životom bol vyprevadený len 1 manželský pár (čo je o
1 viac ako v roku 2012).

Každoročne pripomínam vo výročnej kňazskej správe mladým ľuďom, ktorí chcú vstúpiť do
manželského zväzku 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. 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 2013
porovnanie

s r.2012

Sobáše 1 +1

b) Pohreby

„Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, a nik neumrie naveky.“
Pohreby sú zvláštnym vydávaním svedectva viery, lebo vydávať svedectvo viery alebo aj neve-

ry môže v takomto prípade skrze spomienky aj zosnulý. V uplynulom roku sme mohli svedectvo viery
vydať alebo aj prijať v 12–tich prípadoch rozlúčky (čo je rovnaký počet ako v roku 2012). V nádeji
vzkriesenia a večného života sme sa v našom CZ v uplynulom roku rozlúčili so 7 mužmi (+2) a 5 že-
nami (–2). Chvíle lúčenia budú vždy smutné, ale nemusia byť beznádejné. Pán Ježiš Kristus nám vo
svojom slove dáva napomenutie, povzbudenie a zároveň aj nádej, keď nám jasne hovorí, aby sme sa
nestrachovali, ale verili. Pri rozlúčkach s našimi blízkymi si však môžeme oveľa intenzívnejšie uvedo-
movať, aké dôležité je v živote človeka svedectvo viery v živého Pána Boha.

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,
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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 2013
porovnanie

s r.2012

Pohreby 12 0

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 začiatku 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 11–12. Od októbra
sme sa začali podrobnejšie zaoberať Modlitbou Pánovou – Otčenášom. Biblických hodín sa zúčastňo-
valo priemerne 12 členov nášho CZ.

Liptovská Kokava
počet priemer %

Biblické 
hodiny

12x
(–3)

12
(+2)

1,50
(+0,26)

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 2013 sme mali v našom CZ Aliančný modlitebný týždeň s priemernou účas-
ťou 26 členov. Tento týždeň bol počas večierní v nedeľu 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 a vo štvrtok.

V týždni medzi 3.a 4.adventnou nedeľou sme mali zase adventný modlitebný týždeň s priemer-
nou účasťou 31 členov, ktorý bol počas večierní v utorok a vo štvrtok.

Liptovská Kokava

č. Príležitosti Počet dní
Priemerná

účasť
%

1. Aliančný modlitebný týždeň 3
26

(–1)
3,26

(–0,09)

2. Pôstny modlitebný týždeň 2
42

(+2)
5,26

(+0,30)

3. Adventný modlitebný týždeň 2
31

(–6)
3,88

(–0,71)
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c) Stretnutia mládeže
Mladí ľudia by mali vytvárať spoločenstvo a zároveň toto spoločenstvo by im malo byť nápo-

mocné pri tom, ako vydávať svedectvo viery a zvestovať Božiu chválu priateľom, kamarátom, spolu-
žiakom. Toto nesenie Kristovho evanjelia nieje nikdy ľahké. Žiaľ, na stretnutia dorastu častokrát ne-
prichádza nikto z tých, ktorí boli konfirmovaní v minulosti.

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.

Spoločenstvu pri Božom slove, piesňach a modlitbách sa snažíme naučiť dorast – konfirmačnú
mládež. Dorast sa stretával pravidelne počas školského roka v piatok po vyučovaní konfirmácie a zú-
častňovali  sa týchto stretnutí  skoro všetci  konfirmandi.  Vedenie dorastu aj  v roku 2013 zostalo na
pleciach brata farára. Veľkou pomocou pri príprave dorastu je bratovi farárovi druhá dcéra – Júlia Čin-
čuráková.

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. Najviac sa neochota dorastencov–konfirmandov prejavila pri nacvičovaní Vianočného
programu – scénky. 

d) Práca žien (SEŽ)

SEŽ ako také v Cirkevnom zbore je organizované ale v uplynulom roku nemalo ani jedno stret-
nutie. Tak ako v roku 2012, aj v minulom roku 2013 sme mali v advente naplánované jedno stretnutie,
ale kvôli neplánovanej služobnej povinnosti domáceho brata farára (pohreb) bolo stretnutie SEŽ zru-
šené. Ženy sa však zapojili do prípravy rôznych akcií v CZ (príprava občerstvenia na stretnutie manže-
lov v rámci Národného týždňa manželstva, kde prednáškou poslúžila sestra seniorka Katarína Hudá-
ková,  spoločné  posedenie  spevokolu,  presbyterov  a  funkcionárov  v  lete  vo  farskej  záhrade  a  po
Vianočných sviatkoch v Liptovskej izbe, slávnosť 70–tého výročia posvätenia budovy ZŠ, Reformačný
koncert, …).

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

čenstva (Rodín). V roku 2013 sme boli  na stretnutí  rodín a manželských párov v dvoch okolitých
Cirkevných zboroch. V rámci Národného týždňa manželstva to boli stretnutia v Kráľovej Lehote a v
Liptovskom Petre. Pre manželov, snúbencov, zamilovaných, ale aj nezadaných aj v tomto roku 2014
pripravujeme stretnutie,  ktoré sa  uskutoční  dnes  popoludní  (16.februára 2014) v rámci  Národného
týždňa manželstva s hlavnou témou: „Manželstvo – viac ako papier“. Okrem vypočutia prednášky si
chceme spoločne pozrieť film.

f) Mládežnícka hudobná skupina

V CZ nie je žiadne hudobné teleso.

g) Spevokol

Aj pri tejto službe môžeme hovoriť o svedectve viery a o zvestovaní Božej chvály. Zborový
spevokol vydáva svedectvo viery nacvičenými piesňami, ktorými obohacoval služby Božie pri rôznych
sviatkoch a slávnostiach v domácom zbore ale aj  mimo neho. Sestra dirigentka PaedDr. Jaroslava
Oravcová pripravila krátku správu o zborovom spevokole za rok 2013.

Evanjelický a.v. spevokol v Liptovskej Kokave prežil opäť zaujímavý rok. Zmiešaný spevácky
zbor v štvorhlasnom zložení (soprán, alt, tenor, bas) v pohyblivom počte (približne 30–35 členov) sa
stretáva na svojich nácvikoch v nepravidelných intervaloch, resp. podľa potreby. Nácviky sa vždy za-
čínajú hlasovou rozcvičkou a pokračujú buď delenou skúškou – muži/ženy, alebo všetci spoločne. Na-
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cvičujeme duchovné, zväčša štvorhlasné skladby, no repertoár obohacujeme aj skladbami známych hu-
dobných skladateľov vážnej  hudby, „starou hudbou“, modernejšími skladbami,  spievame v sloven-
skom, latinskom, nemeckom, staroslovienskom či rusínskom jazyku. Niektoré skladby prezentujeme a
capella, pri iných si pomôžeme inštrumentálnym podkladom.

V roku 2013 sme absolvovali spolu 13 vystúpení, či už v domácom chráme Božom alebo na
rôznych podujatiach. Nacvičili sme niekoľko nových skladieb – z oratória Mesiáš od G.F. Händla upra-
venú časť Hallelujah, rusínsku skladbu Svjatyj Bože a Dúfam v Teba deň čo deň. 

 Na domácej pôde radi poslúžime obohatením slávnostných bohoslužieb naším spevom počas
vianočných, veľkonočných či svätodušných sviatkov, pri konfirmácii, výročitých sviatkoch, pri príleži-
tosti Poďakovania za úrody zeme a i. V júni sme spoločne s ďalšími spevokolmi Liptovsko–oravského
seniorátu vystúpili s dvoma piesňami na seniorátnom dni LOS v amfiteátri vo Východnej. Vystúpeniu
predchádzalo niekoľko nácvikov, najprv individuálnych v jednotlivých zboroch, potom nasledovalo
spoločné stretnutie liptovských spevokolov v Liptovskom Petre. Spolu s p. farárom Činčurákom som
ako dirigentka spojených spevokolov vycestovala na Oravu, kde sa stretlo niekoľko oravských spevo-
kolov. Po týchto čiastkových nácvikoch sme sa všetci spoločne stretli ešte v Liptovskom Mikuláši, kde
sme docvičili piesne a skoordinovali vystúpenie. S týmito dvoma skladbami – Adoremus te a Ty mojou
silou si sme vystúpili aj vrámci dištriktuálneho dňa v popradskej Aréne v auguste t.r. V októbri bol náš
spevokol pozvaný do Kokavy nad Rimavicou, kde spevokol zaspieval 3 piesne pod vedením brata fará-
ra Maria Činčuráka.

Aj touto cestou by som chcela poďakovať všetkým členom spevokolu, že si popri svojich po-
vinnostiach nachádzajú čas, aby sme sa mohli spoločne stretávať na nácvikoch, vystúpeniach, akti-
vitách, a že piesňou môžeme oslavovať nášho Pána. Vďaka patrí aj bratovi farárovi Mariovi Činčurá-
kovi za pomoc pri notovom prepise nôt, či úprave hudobných podkladov k piesňam. A, samozrejme,
ďakujeme aj Pánu Bohu za dar, ktorý sme dostali, že ho takto môžeme rozvíjať a slúžiť tak celému
cirkevnému zboru.

SOLI DEO GLORIA

PaedDr. Jaroslava Oravcová
dirigentka spevokolu

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.

h) Celoeurópska evanjelizácia „ProChrist 2013“

V roku 2013 sa náš Cirkevný zbor zapojil do projektu „ProChrist“. V dňoch od 4.marca do
11.marca  2013  sme  mohli  byť  prostredníctvom  satelitnej  techniky  účastní  priamych  televíznych
prenosov z nemeckého Stuttgartu prekladaných do slovenského jazyka. Bolo to 8 večerov, ktoré sme
začínali spevom spoločných piesní a modlitbou. Po skončení priameho prenosu bol priestor na modlit-
by, rozhovory. Pre mnohých to bola príležitosť načerpať nových síl do osobného duchovného života,
života v rodine alebo aj do služby na vinici Pánovej – vo svojom domácom Cirkevnom zbore, nabrať
nový vietor do plachiet a vydať sa na cestu za naším Spasiteľom Pánom Ježišom Kristom. Každý večer
bol naplnený zaujímavým programom, svedectvom ľudí, ktorí uverili v Pána Ježiša, nádhernými pies-
ňami a výnimočným posolstvom – slovom nemeckých evanjelických farárov: Steffena Kerna a Ulricha
Parzanyho. Na jednotlivé evanjelizačné večery prichádzali ľudia aj z okolitých obcí – Pribylina, Vavri-
šovo, Liptovský Peter, alebo aj z Liptovského Hrádku.

Pánu Bohu ďakujeme,  že  sme  mohli  aj  prostredníctvom satelitnej  techniky prijímať  Božie
požehnanie počas celého evanjelizačného týždňa ProChrist 2013. Touto cestou ešte raz ďakujem Pánu
Bohu známym bratom, ktorí pomohli pri príprave tohto evanjelizačného týždňa po technickej stránke.
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8. Výchovná práca
a) Detské služby Božie – detská besiedka (DB)

Toto je asi najväčšia príležitosť, ako môžeme deťom vydávať svedectvo viery o našom Spasite-
ľovi Pánovi Ježišovi Kristovi 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 2013 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 2013 vo veku 5–12 rokov v celkovom počte 24 detí,
ale v priemere sa Detskej besiedky zúčastňuje približne 16–21 detí. Pokračovali sme v preberaní zá-
kladných biblických príbehov zo Starej a Novej zmluvy, venovali sme sa modlitbe Pánovej – Otčenášu,
a tiež vyznaniu našej viery v trojjediného Pána Boha – Viere všeobecnej kresťanskej. Spoločným roz-
právaním, modlitbami, piesňami sa tak približujeme k náručiu Pána Boha, ktorému vďačíme za to, že
sme sa mohli v spomínanom období stretnúť 30–krát.

Okrem pravidelných stretnutí na detskej besiedke sme sa počas roka 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 prispeli na 2.adventnú nedeľu, 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 2013 absolvo-
vali letný biblický tábor tentoraz na Chate pod Plieškom.

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 vydávaním svedectva viery v Pána Ježiša Krista je aj náboženská výučba na

miestnej Základnej škole. V uplynulom roku 2013 (školské roky 2012/2013 a 2013/2014) som vyučo-
val evanjelické náboženstvo na tunajšej ZŠ v Liptovskej Kokave. V školskom roku 2012/2013 som vy-
učoval dve hodiny týždenne, kde v jednej skupine boli ročník 1.a 2. v počte 7 žiakov a v druhej skupi-
ne boli ročníky 3.a 4. v počte 13 žiakov. V školskom roku 2013/2014 vyučujem taktiež dve hodiny týž-
denne, kde v jednej skupine sú ročník 1.a 2. v počte 8 žiakov a v druhej skupine sú ročníky 3.a 4. v po-
čte 15 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.

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. Na jednom zasadnutí presbyterstva sme tiež
pripravovali slávnosť 70–tého výročia posvätenia Evanjelickej a.v. ľudovej školy a Reformačného kon-
certu. 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, v senioráte, v dištrikte a takýmto spôsobom ukázali ten 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
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mohli počítať aj službu v DSS SČK 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 DSS SČK Liptovský Hrádok, v súčastnosti tam máme
umiestnenú jednu našu členku.

Do diakonickej práce patrí aj návštevná služba v Nemocnici v Liptovskom Mikuláši, ktorú od
leta minulého roku (2013) na jednotlivých oddeleniach vykonávajú bratia farári a sestry farárky z bliž-
šieho či vzdialenejšieho okolia Liptovského Mikuláša. Táto návštevná služba sa vykonáva každý týž-
deň v utorok, v stredu a vo štvrtok na týchto oddeleniach:

V utorok na Traumatológii, na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, na Psychiatrii;
V stredu na Gynekológii, Internom oddelení a na Doliečovacom oddelení;
Vo štvrtok na Neurológii a na Chirurgii.
Členov Cirkevného zboru preto prosím, ak majú niekoho zo svojej rodiny nielen v Nemocnici v

Liptovskom Mikuláši, ale aj v niektorej inej Nemocnici – či už je to Ružomberok, Dolný Kubín, Pop-
rad alebo iné mestá, aby to oznámili na farskom úrade. Následne budeme môcť informovať konkrétne-
ho brata farára alebo sestru farárku, ktorí majú návštevnú službu v danom týždni, aby šli navštíviť
týchto veriacich.

11. Mimoriadne príležitosti v zbore
Tu spomeniem aspoň niektoré významné udalosti a príležitosti v CZ v roku 2013.

Január 2013 – Medzinárodný Aliančný modlitebný týždeň;

Február 2013 – stretnutie manželských párov v rámci Národného týždňa manželstva;

Marec 2013 – premietanie priamych prenosov celoeurópskej evanjelizácie „PROCHRIST 2013“;

Apríl 2013 – konfirmandi a dorastenci sa zúčastnili na seniorátnom tábore pre konfirmandov;

Máj 2013 – slávnosť „Zlatej konfirmácie“;

Jún 2013 – zborový spevokol a niekoľko ďalších členov Cirkevného zboru sa zúčastnilo na prvom
„Dni Liptovsko–oravského seniorátu“, ktorý bol zorganizovaný v Amfiteátri vo Východnej;

Jún 2013 – zborový spevokol sa zúčastnil Koncertu spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne;

Júl 2013 – Biblický tábor detí z detskej besiedky;

Júl 2013 – Dištriktuálny deň v Bardejove;

August 2013 – spoločné posedenie spevokolu, presbyterov a funkcionárov Cirkevného zboru vo far-
skej záhrade;

September 2013 – zborový zájazd do družobného Cirkevného zboru Kokava nad Rimavicou, kde brat
farár poslúžil zvesťou slova Božieho a zborový spevokol troma piesňami;

Október 2013 – slávnosť 70–tého výročia posvätenia Ev.a.v. ľudovej školy. Zvesťou slova Božieho po-
slúžila sestra seniorka Katarína Hudáková a Posaunenchor z CZ Mníšek nad Hnilcom zahral
dve skladby zo svojho repertoáru.

Október 2013 – Reformačný koncert, na ktorom vystúpil zborový spevokol, Posaunenchor z CZ Mní-
šek nad Hnilcom a organové skladby zahral brat farár Mario Činčurák a jeho najstaršia dcéra
Mária Činčuráková;

December 2013 – spoločné koncoročné posedenie spevokolu, presbyterov a funkcionárov Cirkevného
zboru.

12. Nebezpečné vplyvy
V uplynulom roku sme nezaznamenali  nejaké zvláštne nebezpečné vplyvy v našom CZ. Na

členov CZ však vplývajú 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
Vydávanie svedectva viery a zvestovanie Božej chvály sa v tomto prípade deje osobným kon-

taktom. 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.

Tak ako v minuloročnej kňazskej správe, tu chcem všetkých členov Cirkevného zboru po-
vzbudiť k tomu, aby mi pomáhali pri tejto činnosti 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 jednotlivých členov CZ. V tomto
vás preto prosím o veľkú pomoc a tiež aj o trpezlivosť.

V minulom roku som vykonal 10 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. V uplynulom roku som bol poverený zorganizo-
vať nácvik spojeného spevokolu Liptovsko–oravského seniorátu,  ktorý vystúpil  na Dni  Liptovsko–
oravského seniorátu a potom sme boli prostredníctvom sestry seniorky Kataríny Hudákovej oslovení
bratom biskupom Slavomírom Sabolom, aby sme vystúpili aj na Dištriktuálnom dni v Poprade.

Zapojený som spolu s ostatnými bratmi farármi a sestrami farárkami do pomoci pre CZ Liptov-
ská Porúbka so stredtýždňovými službami Božími v DSS SČK Liptovský Hrádok.

Od leta 2013 som spolu s ostatnými bratmi farármi a sestra farárkami zapojený do pomoci pre
CZ Liptovský Mikuláš–Palúdzka s návštevnou službou v Nemocnici v Liptovskom Mikuláši.

15. Evanjelická tlač
Zvestovanie Božej chvály a vydávanie svedectva viery sa v tu nedeje skrze zborového farára,

ale prostredníctvom vydávaných periodík. Ponuka zostala nezmenená a čo sa týka obsahu, to asi naj-
lepšie posúdite vy, ktorí čítate tlačené slovo. V cirkvi vychádza týždenník „Evanjelický posol spod Ta-
tier“ (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. Do Cirkevného zboru pre na-
šich členov odoberáme prostredníctvom farského úradu aj časopis „Evanjelický východ“ a to v počte 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. 
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18. Počet členov v zbore
Počet členov sa oproti roku 2012 zmenil. Prirodzený prírastok/úbytok členov zboru za uplynulý

rok (pripočítanie pokrstených, prihlásených a pristúpivších a odpočítanie zosnulých, odhlásených a vy-
stúpivších) je –8 (mínus osem).

Celkový počet duší v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovská Kokava k 31.12.2013:
798 (–8 oproti roku 2012).
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II.

A. Hospodársky život zboru (osobitný referát)
1. Revízna správa za rok 2013

Pri pohľade na hospodárenie za rok 2013 zistíme, že Cirkevný zbor hospodáril s prebytkom
viac ako 8.700,00 €, čo bolo na jednej strane spôsobené úsporou na spotrebe elektrickej energie a na
druhej strane vyššími príjmami pri oferách, milodaroch a na úrokoch na termínovanom účte.

Ak to rozmeníme na drobné a porovnáme s predchádzajúcim rokom, pri milodaroch sme za-
znamenali pokles štedrosti o viac ako 1.000,00 €. Výška milodarov pri počte členov 798 presiahla
7.600,00 € (–1.100 oproti roku 2012), čo na jedného člena zboru činí v priemere viac ako 9,50 € za
rok. Oproti minulému roku je to pokles o takmer 1,00 € na osobu za rok. Pri oferách sa stále odzrkad-
ľuje 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 4,80 € za rok a tu sme oproti miloda-
rom zaznamenali mierny nárast v obetavosti o viac ako 0,10 € 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 2014

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 sú platby za energie. V priebehu nasledujúcich 3–4 rokov po-
trebujeme nahromadiť nemalé finančné prostriedky na opravu vonkajšej fasády chrámu Božieho bude
potrebné opraviť omietku a tiež nanovo vymaľovať celý interiér, ktorý sa naposledy maľoval pred viac
ako 30 rokmi. V tejto súvislosti sme rozmýšľali aj nad výmenou starých železných okien za modernej-
šie – pravdepodobne za hliníkové, ktoré majú asi 5 násobne dlhšiu životnosť ako plastové. Tieto práce
na chráme Božom by sme radi vykonali do 90–tého výročia posvätenia chrámu Božieho, ktoré si pripo-
menieme v januári v roku 2019.

B. Stav majetku

C. Vykonané práce
Činnosť v CZ v roku 2013
V uplynulom roku sa v našom CZ konali brigády na oprave kanalizačnej prípojky na fare, vy-

prataní kotolne v budove bývalej ZŠ a urobila sa výmena popraskanej dlažby na balkóne fary. O ďal-
ších vykonaných prácach si môžete prečítať v „Správe o činnosti presbyterstva za rok 2013“, ktorá je
prílohou tejto kňazskej správy.

D. Plánované práce a akcie
Informácie na rok 2014

Okrem iných prác na rok 2014 s Božou pomocou plánujeme dokončiť opravu omietky na garáži
a humne. Do popredia sa nám postupne dostáva aj oprava kostola (výmena okien, oprava vnútornej
omietky, oprava vonkajšej omietky, vymaľovanie chrámu Božieho, …) a taktiež sa musíme vážne za-
oberať využitím budovy Evanjelickej a.v. ľudovej školy. Jedným návrhom sa presbyterstvo už zaobera-
lo. Tento návrh však potrebuje nemalé finančné investície, ktoré sa dajú vykonávať postupne. Touto
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cestou sa obraciame aj na Vás, ostatných členov Cirkevného zboru, s prosbou, ak niekto má realizova-
teľný návrh na využitie budovy školy, tak ho prosíme aby tento návrh priniesol na farský úrad.

V tomto roku 2014 plánujeme tiež zborový zájazd. Kam budú smerovať naše kroky tentokrát,
zatiaľ  ešte  nevieme.  Máme na  výber  niekoľko  možností,  ktorými  sa  bude  zaoberať  Presbyterstvo
Cirkevného zboru a výsledok bude členom Cirkevného boru včas oznámený.

V duchovnej  oblasti  nás  čaká:  príprava  konfirmácie,  príprava  Zlatej  konfirmácie,  (zborový
zájazd), pokračovanie v stretávaní Rodinného spoločenstva, obnoviť stretávanie SEŽ, ktoré sa nám v
roku 2013 nepodarilo obnoviť, v septembri by sa v našom Cirkevnom zbore a v Cirkevných zboroch
Liptovský Hrádok–Dovalovo a Liptovská  Porúbka–Liptovský Hrádok mala  konať  evanjelizácia  za
účasti brata farára Curta Westmanna z Nórska. V roku 2014 je na Slovensku už po štvrtýkrát organizo-
vaný „Národný týždeň manželstva“ a v našom Cirkevnom zbore chceme s Božou pomocou zorganizo-
vať v dnešnú nedeľu, 16.februára 2014, podobné stretnutie, ako bolo v roku 2011 a 2013.

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

19. Záver
Naše sústredenie sa na živého Pána Boha nás vedie ku jasnému svedectvu o záchrane skrze

Božieho Syna Pána Ježiša Krista a ku zvestovaniu Božej chvály celým svojím životom. Ľudia v našom
okolí potrebujú počuť toto jasné svedectvo o živom, predivnom, milosrdnom, láskyplnom Bohu, ktoré-
mu patríme so všetkým čo máme. Je to aj naša zodpovednosť a úloha, aby zvesť o záchrane hriešnika –
svedectvo nášho života jasnou rečou hovorilo ľuďom okolo nás.

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 svedectvu o Pánu Bohu a zvestovaniu Božej chvály;

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 2014?

Dovoliť, aby slovo Božie pôsobilo v nás a skrze nás v moci Ducha Svätého a mohli sme tak vy-
dávať svedectvo o našom Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi na ktoromkoľvek mieste – či už v rodi-
ne, v zamestnaní, medzi priateľmi, alebo aj medzi susedmi.

Na záver si uvedomme dve skutočnosti:

1.Keď svedčíme o živom Bohu svojím životom: 

„My kresťania sme posledná Biblia, ktorú svet ešte číta.“ Máme preto zodpoved-
nosť nielen pred ľuďmi, ale najmä pred Pánom Bohom za zvesť Božieho slova v tomto
svete.

2.Keď zvestujeme Božiu chválu: 

Pána Boha staviame na prvé miesto v našom živote, teda tam, kde Pán Boh túži
byť,  aby mohol  formovať a  meniť aj  náš  život.  Okolitému svetu  ukazujeme,  aký v
skutočnosti Pán Boh je, a že za všetko, čo pre nás vykonal a aj naďalej koná Mu patrí tá
najvyššia česť a chvála a vďaka.

Mgr. Mario Činčurák
zborový farár
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IV.

20. Prílohy
Tabuľka – „Štatistické údaje“

Tabuľka – „Vyučovanie náboženstva“

Správa o činnosti presbyterstva za rok 2013

Plánované úlohy na rok 2014

Správa Hospodárskeho výboru za rok 2013

Rozpočet na rok 2014
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Štatistické údaje

– Strana 19 –



Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2013
Vypracoval a dňa 16.februára 2014 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                                              Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

Vyučovanie náboženstva
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Správa o činnosti presbyterstva za rok 2013
Text: „14Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. 15Ani sviecu nazažíhajú a

nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome.  16Tak svieť vaše svetlo pred
ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“

Evanjelium Matúša 5,14–16

Bratia a sestry!

Činnosť zborového presbyterstva v roku 2013, od výročného konventu, chápeme predovšetkým
ako službu pre náš cirkevný zbor. Akékoľvek aktivity presbyterstva sa tak nedajú oddeliť od činnosti
zboru a naopak. Práca zborového presbyterstva je pre cirkevný zbor nevyhnutným „servisom“, bez
ktorého sa život v cirkevnom zbore nedá dosť dobre predstaviť ani realizovať. Zborové presbyterstvo
teda riadilo a usmerňovalo činnosť nášho cirkevného zboru v roku 2013 vo všetkých zásadných otáz-
kach, úlohách a súvislostiach, pod vedením jeho predsedníctva.

 Presbyterstvo sa v priebehu roka 2013 zišlo na riadnych zasadnutiach celkovo 4 krát a jedno
zasadnutie bolo mimoriadne. Z celkového počtu 12 členov presbyterstva sa zasadnutí zúčastňovalo v
priemere 10 členov. Vo väčšine prípadov sa neprítomní členovia presbyterstva na jeho zasadnutiach do-
predu ospravedlnili. Nestalo sa, aby z titulu neprítomnosti členov bolo zasadnutie presbyterstva ne-
schopné sa uznášať. Každé zasadnutie zborového presbyterstva bolo riadne a načas oznámené vrátane
doručenia osobných písomných pozvánok.

 Dňa 1.februára 2013 sa uskutočnilo výročné zasadnutie zborového presbyterstva, ktoré pripra-
vilo,  prerokovalo  a  odporučilo  všetky  rozhodujúce  materiály  pre  rokovanie  výročného  konventu
(10.02.2013). V rámci nich bol odsúhlasený aj Plán hlavných úloh zboru pre rok 2013, kde ako rozho-
dujúca bola označená úloha odstránenie zamokania múru na farskej budove a oprava, resp. výmena
dlažby na terase tej istej budovy. Medzi ďalšie úlohy patrili napr.: dokončenie opravy fasády garáže a
hospodárskej budovy, položenie odtokových žľabov vedľa novovybudovanej cesty pri kostole, vyprata-
nie a úprava kotolne v budove školy, vyčistenie a úprava interiéru budovy školy, vyčistenie a vykosenie
areálu  školskej  budovy,  položenie  novej  kanalizácie  smerom od farskej  budovy,  výrub niektorých
stromov v areáli fary a kostola a rôzne drobné a pomocné práce pri kosení, čistení a celkovej úprave
okolia cirkevných pozemkov a ostatných nehnuteľností. Hlavnými bodmi rokovania však boli predov-
šetkým:

Kňazská správa o duchovnom živote cirkevného zboru za rok 2012, Správa hospodárskeho vý-
boru o hospodárení cirkevného zboru za rok 2012, Vyhodnotenie plnenia rozpočtu cirkevného zboru za
rok 2012, Návrh rozpočtu cirkevného zboru na rok 2013, Schválenie záverečného účtu hospodárenia za
rok 2012 a Návrh plánu hlavných úloh na rok 2013.

Dňa 20.júna 2013 sa uskutočnilo druhé riadne zasadnutie zborového presbyterstva s tým, že
hlavným bodom rokovania bolo hospodárenie zboru za I. štvrťrok 2013, príprava spevokolu na koncert
spevokolov Liptova a príprava slávnosti zlatej konfirmácie v CZ. Tiež bolo dohodnuté kosenie areálu
ZŠ, farského dvora a záhrady.

V poradí už tretie riadne zasadnutie zborového presbyterstva sa uskutočnilo dňa 23.09.2013.
Nosnými bodmi programu bolo vyhodnotenie hospodárenia cirkevného zboru za II.  štvrťrok 2013,
príprava slávnosti 70. výročia posvätenia našej cirkevnej školy (27.10.2013), príprava koncertu ku pa-
miatke reformácie (27.10.2013) a prehodnotenie poistenia majetku cirkevného zboru.

Mimoriadne zasadnutie zborového presbyterstva sa uskutočnilo dňa 21.októbra 2013 s cieľom
definitívneho rozdelenia a spresnenia úloh v súvislosti s prípravou vyššie uvedených spomienkových
slávností a tiež príprava volebného konventu na voľbu biskupa Východného dištriktu.

Koncoročné zasadnutie zborového presbyterstva dňa 16.decembra 2013 riešilo predovšetkým
hospodárenie cirkevného zboru za III. štvrťrok 2013, vyhodnotenie plánu práce a uskutočnených podu-
jatí v cirkevnom zbore za rok 2013 a návrh hlavných úloh zboru na rok 2014, informáciu o povinnosti
vypracovania kompletnej  protipožiarnej dokumentácie zboru a bezpečnostného projektu cirkevného
zboru, v rámci uplatnenia zákona o ochrane osobných údajov.
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Bratia a sestry!

Na  každom  svojom  zasadnutí  zborové  presbyterstvo  hodnotilo  doterajšie  výsledky  práce
cirkevného v duchovnej a materiálnej oblasti. Organizačne pripravilo veľmi vydarený zájazd členov
cirkevného zboru a spevokolu do Kokavy nad Rimavicou, letný pobyt detí z detskej besiedky a tiež
neformálne stretnutia členov a funkcionárov cirkevného zboru. S radosťou môžem konštatovať, že z
hlavných úloh zboru na rok 2013 sa podarilo splniť prakticky všetky úlohy okrem zriadenia webovej
stránky zboru a dokončenia pamätnej publikácie z histórie cirkevného zboru od jeho osamostatnenia až
podnes. Bolo odpracované množstvo brigádnických hodín a poskytnuté aj mechanizačné prostriedky
niektorých členov zborového presbyterstva. Na jednej strane je potešujúce, že na brigádach sa podieľali
predovšetkým členovia zborového presbyterstva a predsedníctva zboru, na druhej strane je veľmi smut-
né, že ostatní členovia cirkevného zboru sa brigád zúčastnili len veľmi sporadicky.

Bratia a sestry!

Dovoľte mi na záver, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom (brigády, fi-
nančná a materiálna podpora) a pod., podporili a pomáhali nášmu cirkevnému zboru v roku 2013. Ve-
rím, že títo ľudia neochabnú a budú nám pomáhať aj naďalej, za čo im už dopredu patrí poďakovanie.
Bez takejto pomoci a podpory by nebolo možné napredovať a ani budovať tento náš cirkevný zbor.
Poďakovanie vyslovujem tiež všetkým členom a funkcionárom zboru,  bratovi  zborovému farárovi,
členom  zborového  presbyterstva,  spevokolu  a  všetkým  organizačným zložkám  cirkevného  zboru.
Ďakujem aj Vám všetkým, bratia a sestry, ktorí svojou účasťou tvoríte náš dnešný výročný zborový
konvent a zapájate sa tak do našej spoločnej práce. Nech Vám Boh žehná!

V Liptovskej Kokave dňa 16.02.2014

PhDr. Milan Strnisko v.r.
dozorca Cirkevného zboru            
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Plánované úlohy na rok 2014
Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2014 v materiálnej oblasti:

- dokončiť úpravu fasády garáže a hospodárskej budovy vrátane vnútorných priestorov,

- zriadiť webovú stránku CZ,

- vydať publikáciu o histórii CZ od najstarších čias podnes,

- položiť odtokové žľaby od novovybudovanej miestnej komunikácie smerom ku kostolu a far-
skej budove,

- po odsúhlasení konventom dať spracovať ideový zámer a základnú štúdiu na postupnú rekon-
štrukciu budovy bývalej cirkevnej školy na zborový dom,

- po odsúhlasení konventom dať spracovať kalkuláciu na opravu fasády kostola, vymaľovanie in-
teriéru a výmenu okien,

- požiadať o grant na MF SR na opravu fasády kostola,

- vyhlásiť verejnú zbierku na úpravu fasády kostola, vymaľovanie interiéru a výmenu okien v
zbore, ale aj celej cirkvi prostredníctvom biskupského úradu,

- na vyššie uvedené zámery CZ požiadať o dotáciu z Fondu vzájomnej pomoci LOS,

- pokračovať v sanácii vybavenia kotolne v budove bývalej ZŠ,

- zabezpečiť riadny chod CZ v materiálnej oblasti.

Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2014 v duchovnej oblasti:

- pripraviť a uskutočniť slávnosť konfirmácie v Cirkevnom zbore,

- pripraviť a uskutočniť slávnosť zlatej konfirmácie v CZ,

- pripraviť a uskutočniť národný týždeň manželstva v CZ,

- pokračovať v stretávaní rodinného spoločenstva a na biblických hodinách,

- pripraviť slávnostný koncert k Veľkonočným sviatkom,

- zúčastniť sa stretnutia spevokolov Liptova,

- zúčastniť sa na Dištriktuálnom dni VD,

- organizačne zabezpečiť detskú besiedku v CZ vrátane jej vystúpení počas roka.

V Liptovskej Kokave dňa 16.02.2014

Spracoval:

PhDr. Milan Strnisko v.r.
dozorca Cirkevného zboru            
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Správa Hospodárskeho výboru za rok 2013
Správa o kontrole výsledkov hospodárenia za rok 2013

Kontrolu zborového hospodárenia vykonávajú v našom Cirkevnom zbore 4 (štyria) členovia
Zborového hospodárskeho výboru z presbyterstva.

Zborový hospodársky výbor kontroloval  zborové účty 4–krát v roku od položky číslo 1 po
položku číslo 450 pokladničného denníka. Kontrola účtov sa prevádzala podľa pokladničného denníka
príjmov a výdavkov a podľa priložených účtovných dokladov z položky n položku.

Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Pokladničné doklady boli podľa Cirkevno–práv-
nych predpisov opatrené zborovou pečiatkou a podpismi predsedníctva Cirkevného zboru.

Príjmy Cirkevného zboru podľa účtovného výkazu tvoria:
1.) Cirkevný príspevok;
2.) Milodary;
3.) Ofery;
4.) Príjmy z nájmu (ako sú príjmy z prenájmu pozemkov, z predaja časopisov a kníh);
5.) Úroky v PKB
6.) Ostatný príjem

Výdavky Cirkevného zboru podľa účtovného výkazu tvoria:
1.) Prevádzková réžia (tu patrí spotreba energií a materiálu)
2.) Výdavky na služby (tu patrí cestovné, telefónne poplatky, …)
3.) Opravy a investície;
4.) Finančné výdavky a daň z nehnuteľností.

Na poslednom zasadnutí  Zborového hospodárskeho výboru,  ktoré sa konalo dňa 16.januára
2014 bol predložený koncoročný účtovný výkaz. O koncoročnom účtovnom výkaze k 31.decembru
2013 by som Vás bližšie informovala.

Výsledok hospodárenia Cirkevného zboru je nasledovný:
Počiatočný stav: 55.875,36 €
Príjmy celkom: 49.338.23 €
Výdavky celkom: 40.619,86 €
Zostatok: 64.593,73 €

Stav v pokladni:      117,75 €
Detská besiedka:      292,05 €
Stav na bežnom účte:   9.000,46 €
Stav na termínovanom účte k 31.12.2013: 55.183,47 €
Finančné prostriedky Cirkevného zboru celkom: 64.593,73 €

Na poslednom zasadnutí Zborového hospodárskeho výboru dňa 16.januára 2014 bol tiež pred-
ložený návrh rozpočtu na rok 2014 a doporučený na prerokovanie Presbyterstvom. Uvedený návrh roz-
počtu bol prerokovaný na zasadnutí Presbyterstva dňa 30.januára 2014 s doporučením, aby konvent ná-
vrh rozpočtu schválil.

V Liptovskej Kokave dňa 31.januára 2014

Spracovala:

Želmíra Bartošová v.r.
predseda Zborového hospodárskeho výboru
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Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2013
Vypracoval a dňa 16.februára 2014 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                                              Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

Rozpočet na rok 2014
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Rozpočet Skutočnosť Rozpočet
2013 1 - 12/2013 2014

Výdavky
Opravy 930
Obstaranie majetku 448 500
Cestovné 50 427 400
Reprezentačné 0 51 50
Telefóny 250 257 200
Stočné 400 342 400
Revízie 120 144 500
Poistky 430 429 430
Ostatné 800 348 500
Služby celkom
Časopisy
Ceniny 50 0 0
Kancelárske potreby 100 69 100

50 37 50
Čistiace potreby 20 0 30
Ostatný materiál 700
Vodné 350 305 350

375
Plyn
Energie celkom
Daň z príjmu 50 51 50
Daň z nehnuteľnosti 100 55 100
Daň z úroku 40 572 40
Poplatky 150 146 150
Prevádzková  réžia

Ostatné výdavky
Spolu výdavky:

Príjmy
z darov
z ofier

úroky 200
ostatné príjmy
Príjmy spolu

Hospodársky výsledok

2 500 2 000
1 000

5 550 3 376 4 980
1 400 1 107 1 300

PHM

1 222 1 000

EE 4 000 3 000
3 000 2 096 2 500
7 350 2 776 5 850

10 010 6 035 8 670

1 300 1 856 1 300
16 860 11 267 14 950

7 500 7 667 7 500
3 200 3 873 3 200

z cirk.príspevku 4 000 3 925 4 000
1 900 3 011
1 600 1 510 1 400

18 200 19 986 16 300

1 340 8 719 1 350
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