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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:  „32Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v
nebesiach; kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je
v nebesiach.“

Evanjelium Matúša 10,32–33

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!

Dnes sa opäť po roku stretáme na výročnom konvente Cirkevného zboru. Tak ako po všetky
predchádzajúce roky, aj tento dnešný konvent je chvíľou, kedy si máme povedať pravdu o sebe, o svo-
jom náboženskom a hospodárskom živote v rámci Cirkevného zboru, do ktorého patríme. Chceme tak
urobiť aj na základe slov Písma svätého, ktoré sme počuli z Evanjelia podľa Matúša.

Prečítaný text nám hovorí o vyznaní či vyznávaní na jednej strane a zapretí  či zapieraní na
druhej strane. Určitým spôsobom vyznania či vyznávania ale aj zapretia a zapieranie je aj symbol kríža
– kríž samotný, ktorý je aj centrálnym symbolom kresťanstva. Bol to síce potupný a krutý nástroj pop-
ravy, a v staroveku boli takto popravení veľmi mnohí ľudia, ale my máme na mysli jediný kríž, na
ktorom sa udialo niečo jedinečné, neopakovateľné: kríž na Golgote, na ktorom trpel a umrel náš Pán a
Spasiteľ Ježiš Kristus. Symbol kríža ako symbol kresťanstva nám pripomína práve tento jeden kríž.
Kto akýmkoľvek spôsobom dáva najavo, že sa priznáva k symbolu kríža, tomu by malo byť jasné, že
sa tým v čo najplnšom zmysle priznáva k Pánovi Ježišovi Kristovi.

Mám však na nás  všetkých jednu otázku:  Viete  koľko krížov sa nachádza  v  tomto našom
chráme Božom? Každý by hneď povedal, že jeden veľký kríž máme vždy pred sebou nad oltárom s
kazateľnicou, a jeden strieborný je umiestnený na oltári. Kríž však máme aj v sakristii. Aj na každom
krídle hlavných vchodových dverí sú znázornené po štyri kríže, rovnako tak aj na tzv. „kývačkách“. Na
vedľajších vchodových dverách, na dverách na chór a do sakristie ich je znázornených po desať. Na
priečelí nad každými dverami je v omietke vymodelovaný jeden kríž. Na veži je celý jeden rad okien v
tvare kríža. Dokonca aj kľučky na všetkých vchodových dverách sú v tvare kríža. Aj pôvodné roz-
miestnenie lavíc v chráme Božom bolo v tvare kríža, to sa však žiaľ pri zariaďovaní chrámu zmenilo.
Vidíme, že tých krížov je tu naozaj veľmi veľa. Naši predkovia chceli vo všetkom a na všetkom v tom-
to chráme vidieť symbol kríža – symbol, ktorý je pre každého kresťana veľmi vzácnym symbolom a
hovorí tiež o vyznávaní Ježiša Krista ako jediného Pána a Spasiteľa.

Keď sa však osobne priznávame k symbolu kríža, dávame tým najavo, že toto všetko má pre
nás význam nie ako ľahostajné, neutrálne poznanie, ale že sa to všetko vzťahuje osobne na nás, že my
to všetko vzťahujeme na seba. V Ňom, svojom Pánovi, vidíme najvyšší vzor pre náš vlastný život.
Jeho radostnú zvesť o Božej láske, Božej záchrane prijímame ako radostnú zvesť pre seba. Jeho mrav-
né zásady prijímame ako etické normy pre svoj vlastný život. Jeho kríž chápeme nielen ako vykupiteľ-
skú obeť vo všeobecnosti, ale ako základ odpustenia, ospravedlnenia pre nás. Takisto Jeho vzkriesenie
prijímame ako záruku nášho osobného vzkriesenia. A to, že On je dnes živým Pánom neba i zeme,
vzťahujeme na seba v tom zmysle, že On je naším osobným Pánom a že sa vo všetkom bezpodmieneč-
ne zverujeme pod Jeho vedenie.

Hlásiť sa k Pánovi Ježišovi Kristovi však nesmie byť iba záležitosťou slov, alebo nosenia kríža
ako nejakého šperku či ozdoby. Hlásiť sa ku Kristovi totiž musí byť záležitosťou celého nášho života.
Mali  by sme  sa  preto  naučiť  s  omnoho  väčšou  vážnosťou  ako  doteraz  pozerať  na  symbol  kríža,
kdekoľvek sa s ním stretneme. Pri každom pohľade na kríž by sme mali aspoň na niekoľko sekúnd
myslieť na Pána Ježiša Krista a Jeho utrpenie.
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V prečítaných slovách z Evanjelia podľa Matúša je naznačené, že sme ostro pozorovaní, že Pán
Ježiš si všíma, či Ho v uvedenom rozsiahlom a intenzívnom zmysle nasledujeme a priznávame sa k
Nemu aj slovami aj celým svojím životom, alebo Ho zapierame. Pán Ježiš hovorí, že kto Ho vyzná
pred ľuďmi, toho vyzná aj On pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.

Okrem tohto krásneho sľubu: „Ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svo-
jím Otcom, ktorý je v nebesiach“, sú v prečítanom texte ale aj varovné slová: „Kto by ma však zaprel
pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.“ Kým vyznanie znamená, že
sa vedome a verejne hlásim ku Kristovi, tak potom zapretie znamená vedomé pohŕdanie Kristom, ve-
domé pohŕdanie Jeho slovom a všetkým, čo pre našu záchranu a spásu vykonal. Nielen vyznanie Kris-
ta, ale aj zapretie Krista má svoj jasný dôsledok – odmenu či odplatu.

Slová Pána Ježiša, ktorý vidí všetko v správnych proporciách, by sme mali brať veľmi vážne, a
z tých dvoch možností – alternatív, ktoré spomína, mali by sme si vybrať tú, ktorá vedie do života, a
jedine ktorá dá nášmu životu skutočný zmysel.
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2. Bohoslužobný život
„Kážte (zvestujte) evanjelium každému stvoreniu.“

V bohoslužobnom živote Cirkevného zboru sa v uplynulom roku 2015 udialo niekoľko zmien.
Do administrovaného Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Pribylina prišla v mesiaci september nová
sestra farárka a následne od októbra sme začali postupne nabiehať na pôvodný plán aktivít v Cirkevnom
zbore. Tu však musíme konštatovať, že navrhnutý plán zborových aktivít sa nám nedarí dodržiavať.

Ak sa pozrieme na štatistické záznamy návštevnosti jednotlivých bohoslužobných stretnutí, zis-
tíme, že uplynulý rok bol v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi najhorší. Až na pôstne večierne a Bib-
lické hodiny sme zaznamenali v uplynulom roku pokles návštevnosti a v niektorých prípadoch až kata-
strofálny pokles návštevnosti.

Pokles priemernej návštevnosti sa prejavil ako pri adventných a pôstnych večierňach, tak aj pri
modlitebných týždňoch,  večerných službách Božích,  ale  najmä pri  hlavných službách Božích  v
nedele a sviatky. Keď sme sa na začiatku tejto správy venovali vyznaniu či zapretiu Ježiša Krista ako
nášho Pána a Spasiteľa, musíme sa teraz oprávnene pýtať: Koľkí členovia v uplynulom roku zapreli
Krista a nepriznali sa k Nemu pred ľuďmi? Ako sme Krista nasledovali, keď sme neboli ochotní sa ani
len zúčastniť jednotlivých príležitostí na ktoré nás nebeský Pán svojím slovom pozýval? Čo chceme ta-
kýmto svojím postojom naučiť budúce generácie? Určite to nie je láska, bázeň a úcta k Pánu Bohu a už
vôbec nie nasledovanie vyznávanie Ježiša Krista ako nášho Spasiteľa a Pána.

a) Nedele a sviatky
Boli príležitosťou pre tých, ktorí ste sem do chrámu Božieho prichádzali, prakticky ukázať ako

v praxi vyzerá nasledovanie a vyznávanie Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Bola to príležitosť vy-
znávať Krista pred svojimi synmi a dcérami, pred svojimi vnukmi a vnučkami, pred svojimi krstnými
synmi a krstnými dcérami ale tiež aj pred svojimi rodičmi, krstnými rodičmi či starými rodičmi. Z ve-
kového zloženia prítomných členov Cirkevného zboru na jednotlivých podujatiach môžeme povedať,
že práve toto je náš najväčší kameň úrazu, lebo mladá a stredná generácia, ktorá má prevziať pomysel-
nú štafetu viery po svojich rodičoch či starých rodičoch, chýba vo všetkých ukazovateľoch návštevnos-
ti. A prečo je to tak? Nuž aj preto, lebo neberieme vážne slová Pána Ježiša a za naše vyznanie sa neraz
hanbíme, skrývame ho a ku Kristovi sa radšej ani nepriznáme, ako by sme mali byť terčom posmechu,
či nejakých uštipačných poznámok.

Keď som v minuloročnej kňazskej správe písal o vážnom probléme s mužmi, ktorí nám chýba-
jú v chráme Božom, na Biblických hodinách, ale aj pri iných stretnutiach v Cirkevnom zbore, tento
problém sa neustále zväčšuje. Vidíme to nielen pri rôznych bohoslužobných stretnutiach, ale deficit
mužov začíname veľmi vážne pociťovať aj v zborovom spevokole.

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 a 1.slávnosť Veľkonočnú sme s deťmi z DB nacvičili scénky,
ktoré sa nám snažili priblížiť hlavný zmysel jednotlivých sviatkov. S konfirmandmi sme na Štedrý ve-
čer nacvičili Vianočný program. Na prípravu zvesti Božieho slova na hlavné služby Božie som použí-
val 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 229 členov, čo je o 20 členov menej ako v
roku 2014. V nedele a ostatné sviatky sa služby Božie konali 63–krát s priemernou účasťou 99 členov,
čo je o 19 členov menej ako v roku 2014.

b) Večerné služby Božie
Večerné služby Božie sa v CZ v roku 2015 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. Ve-
černé služby Božie sa konali 11x s priemernou účasťou 28 členov, čo je oproti roku 2014 pokles návštev-
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nosti o 8 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 ani tretina členov spevokolu
neprichádza na večerné služby Božie.

c) Pôstne a adventné večierne
Zvláštnymi obdobiam prípravy na slávenie sviatkov Veľkej noci a Vianoc je čas pôstu a adventu,

kedy sme v roku 2015 mali večierne a oproti roku 2014 sme aj tu zaznamenali pokles v návštevnosti na
adventných večierňach a veľmi mierny nárast na pôstnych večierňach. Pôstne večierne sa konali v stredu
o 17,00 hodine a adventné večierne sa konali v utorok a vo štvrtok o 17,00 hodine. Ku zvesti slova
Božieho na adventných a pôstnych 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 adventný modlitebný týždeň. Modlitebné týždne budú spomínané na inom
mieste tejto správy.

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

Božie
4x
(0)

229
(–20)

29,36
(–2,28)

2. Nedele a sviatky 63x
(+1)

99
(–19)

12,69
(–2,30)

3. Večerné služby 
Božie

11x
(–1)

28
(–8)

3,59
(–0,98)

4. Pôstne
večierne

4x
(–5)

37
(+1)

4,74
(+0,17)

5. Adventné
večierne

4x
(+2)

28
(–3)

3,59
(–0,35)

3. Sviatosti
a) Krst svätý

„Kto verí a je pokrstený, bude spasený…“
Tak ako niekoľko rokov dozadu, 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 pri-
slúžili túto sviatosť 5–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. Potom sa musím dôrazne pý-
tať: Aké je vyznanie viery takýchto rodičov? Myslia to vážne s kresťanskou výchovou svojich detí,
alebo je to len formálna povinnosť – mať pokrstené deti?

Oproti roku 2014 nám počet krstov stúpol – a síce len o 1 krst. V štatistike sme sa tak po nie -
koľkých rokoch pri krstoch dostali už druhý rok po sebe do plusových čísel. 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 2015
porovnanie

s r.2014

Krsty 5 +1
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b) Večera Pánova

„Vezmite a jedzte … Pite z neho všetci …“
Sviatosť Večere Pánovej bola v uplynulom roku 2015 prislúžená v chráme Božom deväťkrát, čo

je o dva razy menej ako v roku 2014. V štatistike je oproti roku 2014 výrazný pokles počtu komunikan-
tov, ktorí pristúpili ku Večeri Pánovej (VP). Je veľmi smutné, že mnohí členovia Cirkevného zboru ne-
pociťujú  potrebu  pristupovať  ku  stolu  milosti.  V domácnosti  bola  VP prislúžená  4  (–6)  členom
Cirkevného zboru, čo je pokles o 6 členov. Ak si uvedomíme, koľko je v našom Cirkevnom zbore ťaž-
ko chorých členov, ktorí nemajú možnosť prichádzať do spoločenstva veriacich, a predsa by mohli aj v
kruhu svojej rodiny pristúpiť ku stolu milosti, tak je to veľmi nízky počet veriacich, ktorí ku stolu Pá-
novmu v domácnosti pristúpili. V tomto počte sú započítaní aj rodinní príslušníci, ktorí prijímali hod
Pánov v domácnosti spolu ako rodina.

Aj v tejto kňazskej správe musím nanovo povedať, že najsmutnejšie a najboľavejšie pre du-
chovného 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 veriaci 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 prijímania Večere Pánovej, to nám ukazujú slová
„za vás sa vydáva“ a „za vás sa vylieva na odpustenie hriechov“, lebo kde je odpustenie hriechov, tam
je aj život a spasenie. Ak teda niekto povie, že ešte nepotrebuje 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 živote a spasení.

Liptovská Kokava muži ženy Spolu
Chrám Boží 146 (–86) 394 (–77) 540 (–163)
Domácnosť 0 (0) 4 (–6) 4 (–6)
Nemocnica – ústavy 0 (0) 0 (–1) 0 (–1)
Spolu 146 (–86) 398 (–84) 544 (–170)

4. Konfirmácia
„Buď verný až do smrti …“

Na konfirmáciu sa v súčasnosti pripravujú deti v prvom aj v druhom ročníku a konfirmandi sa
učia z konfirmačnej príručky „Verím a sľubujem“, ktorú zostavil brat farár Miroslav Hvožďara. Vy-
učovanie 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, mod-
litbách 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 2015 nekonala. Konfirmovaných bolo 0 detí. V druhom roč-
níku sa na konfirmáciu pripravuje 8 detí, z toho 4 chlapci a 4 dievčatá. V prvom ročníku sú zapísané 4
deti, z toho 3 chlapci a 1 dievča.

Liptovská Kokava
Deti Dospelí Spolu

Konfirmácia 0
(–9)

0
(0)

0
(–9)
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5. Pristúpili do cirkvi/zboru a vystúpili z cirkvi/zboru
Táto kolónka minulého roku zostala prázdna.
V uplynulom roku sa do Cirkevného zboru prihlásilo 0 členov, odhlásilo sa 0 členov, nikto ne-

pristúpil a nikto vystúpil z cirkvi.

Liptovská Kokava

rok 2015
Porovnanie

s r.2014

Pristúpili 0 0

Vystúpili 0 –3

Prihlásili sa 0 –1

Odhlásili sa 0 0

6. Bohoslužobné výkony
a) Sobáš

„Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!“
V minulom roku 2015 na spoločnú cestu životom boli vyprevadené 4 manželské páry (čo je o 3

viac ako v roku 2014). Dva manželské páry boli čisto evanjelické a dva boli zmiešané.

Zvláštnou kapitolou sú sobáše 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. V uplynulom
roku nebolo potrebné žiadať dišpenz ani ku jednému sobášu.

Liptovská Kokava

rok 2014
porovnanie

s r.2013

Sobáše 1 0

b) Pohreby

„Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, a nik neumrie naveky.“
Pohreby sú zvláštnym vydávaním svedectva viery, lebo vyznávať Ježiša Krista ako Pána a Spa-

siteľa, alebo Ho zapierať, môže v takomto prípade skrze spomienky aj zosnulý. V uplynulom roku
2015 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života v našom CZ rozlúčili s 12 členmi CZ (7 mužov (–1)
a 5 žien (0)), čo je o 1 menej ako v roku 2014. Pri rozlúčkach s našimi blízkymi si môžeme oveľa in-
tenzívnejšie uvedomovať, aké dôležité je v živote človeka vyznávať vieru 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,
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 2015
porovnanie

s r.2014

Pohreby 12 –1
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7. Biblická a vnútornomisijná práca v zbore
a) Biblické hodiny dospelých

Na Biblických hodinách pre dospelých sme sa stretávali pri Božom slove pravidelne do mesiaca
máj a potom od 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 dokončili podrobné preberanie Modlitby Pánovej – Otčenáša a v mesiaci októ-
ber sme začali s preberaním Evanjelia podľa Marka. Biblických hodín sa zúčastňovalo priemerne 10
členov nášho CZ.

Liptovská Kokava
počet priemer %

Biblické 
hodiny

14x
(+3)

10
(0)

1,28
(+0,01)

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-
chádzajúcich rokov sme modlitebné týždne aj v uplynulom roku 2015 usporiadali v rámci večierní
alebo Biblickej hodiny.

Na začiatku  roka  2015  sme  mali  v  našom CZ Modlitebný týždeň  za  jednotu  kresťanov  s
priemernou účasťou 20 členov. Tento týždeň bol počas večierní v nedeľu a v stredu na Biblickej hodi-
ne.

V týždni  medzi  5.a  6.pôstnou nedeľou sme mali  v  našom CZ pôstny modlitebný týždeň s
priemernou účasťou 31 členov. Tento modlitebný týždeň bol počas večierní v nedeľu, v utorok a vo
štvrtok.

V týždni medzi 3.a 4.adventnou nedeľou sme mali v našom CZ adventný modlitebný týždeň s
priemernou účasťou 30 členov. Rovnako ako pôstny modlitebný týždeň aj tento adventný modlitebný
týždeň bol počas večierní v utorok a vo štvrtok.

Liptovská Kokava

č. Príležitosti Počet dní
Priemerná

účasť
%

1. Aliančný modlitebný týždeň
0

(–3)
0

(–24)
0

(–3,05)

2.
Modlitebný týždeň za jednotu 
kresťanov

3
(+3)

20
(+20)

2,56
(+2,56)

3. Pôstny modlitebný týždeň
3

(0)
31

(–7)
3,97

(–0,86)

4. Adventný modlitebný týždeň
2

(+2)
30

(+30)
3,85

(+3,85)
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c) Stretnutia mládeže
Práca s mládežou v našom cirkevnom zbore by mala byť rozdelená do takých troch základných

úrovní – dorast, mladšia mládež, staršia mládež. Mladšia a staršia mládež sa v našom CZ nestretáva. Je
smutné, že mladí ľudia si nájdu dostatok času na to, aby išli na diskotéku, na zábavu, do baru, na fut-
bal, či hokej, ale nenájdu si ani trošku času na spoločenstvo pri Božom slove, piesňach a modlitbách.

Dorast sa stretával nepravidelne počas školského roka v piatok po vyučovaní konfirmácie a
týchto stretnutí sa nezúčastňovali všetci konfirmandi. Žiaľ, na stretnutia dorastu častokrát neprichádza
nikto z tých, ktorí boli konfirmovaní v minulosti. Vedenie dorastu aj v roku 2015 zostalo na pleciach
brata farára. Veľkou pomocou pri príprave dorastu je bratovi farárovi druhá dcéra – Júlia Činčuráková.

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 prejavuje pri  nacvičovaní rôznych
programov – napríklad: scénky ku rôznym sviatkom a príležitostiam ale aj pri čítaní Pašií.

d) Práca žien (SEŽ)

SEŽ ako také v Cirkevnom zbore je organizované ale v uplynulom roku 2015 malo len jedno
stretnutie, ktoré bolo spojené so stretnutím ostatných zložiek CZ. Podarilo sa nám ho zorganizovať v
mesiaci marec, keď k nám zavítal brat farár Viktor Sabo, vojenský duchovný, ktorý pôsobí na Akadé-
mii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Hlavná téma stretnutia bola „Okultizmus a povery“. Ženy
sa zapojili aj do prípravy spoločného posedenia spevokolu, presbyterov a funkcionárov na začiatku
roku 2015 v „Liptovskej izbe“.

e) Rodiny – RoS

Napriek tomu, že stretávanie RoS je plánované vždy v 2.nedeľu v mesiaci o 16,00 hodine v
zborovej miestnosti, v uplynulom roku sa nám podarilo zorganizovať len jedno stretnutie, ktoré bolo
spoločným stretnutím viacerých zložiek CZ, ktoré sa uskutočnilo 8.marca 2015. Stretnutie sme museli
z organizačných dôvodov preložiť z dnešnej nedele (15.február) na tento neskorší termín. Prednáškou
na tému „Okultizmus a povery“ poslúžil brat farár Viktor Sabo.

f) Mládežnícka hudobná skupina

V CZ nie je žiadne hudobné teleso.

g) Spevokol

Aj pri tejto službe môžeme hovoriť o vyznaní a priznaní sa k viere v trojjediného Pána Boha.
Členovia spevokolu sa stretávajú na svojich nácvikoch podľa potrieb vzťahujúcich sa na vystúpenia v
domácom prostredí či mimo nášho cirkevného zboru. V roku 2015 sme sa ako hosť zúčastnili stretnu-
tia spevokolov Oravy v Jasenovej.

 Na domácej pôde spevokol poslúžil na slávnostných službách Božích počas vianočných, veľ-
konočných či svätodušných sviatkov, na zlatej konfirmácii, pri poďakovaní za úrody zeme.

Pod taktovkou sestry dirigentky Jaroslavy Oravcovej vystúpil spojený mužský spevokol nášho
seniorátu na Dni Liptovsko–oravského seniorátu v CZ Pribylina. Tento spojený mužský spovokol vy-
stúpil aj na Dištriktuálnom dni v Ružomberku.

Všetkým členom nášho zborového Spevokolu prajem veľa Božieho požehnania, milosti, sily,
vytrvalosti a trpezlivosti 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.
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h) Stretávanie mužov Horného Liptova

V našom senioráte sa už dlhšie obdobie stretávajú muži na svojich pravidelných stretnutiach,
ktoré sa na Hornom Liptove konajú každé dva týždne v pondelok večer, ku koncu roka to bolo zmene-
né na štvrtok večer a na Orave každý týždeň v stredu večer. S veľkým zahanbením však musíme kon-
štatovať, že muži z nášho Cirkevného zboru sa nezúčastnili na ani jednom stretnutí, aj keď som tieto
stretnutia na službách Božích oznamoval a mužov z nášho CZ pozýval. Je to smutný obraz nielen na-
šich rodín, ale aj celého nášho Cirkevného zboru. Ako už bolo spomenuté na inom mieste tejto správy,
muži v našom CZ chýbajú nielen na stretnutiach organizovaných priamo pre mužov, ale chýbajú aj na
biblických hodinách, na večierňach a ďalších zborových, seniorátnych či celocirkevných aktivitách a
podujatiach.

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

Toto je asi najväčšia príležitosť, ako môžeme deťom vštepovať slovo Božie a viesť ich tak ku
vyznaniu viery v trojjediného Pána Boha a zároveň cez deti evanjelizovať a misijne pôsobiť na rodičov
– strednú generáciu v Cirkevnom zbore.

Vzhľadom na to, že prevažnú časť roka 2015 som administroval CZ Pribylina (v čase konania
DB som v Pribyline slúžil na službách Božích), som sa nemohol zúčastňovať vyučovania detí na det-
skej besiedke a nemám preto prehľad o tejto aktivite v CZ. S prosbou o napísanie krátkej správy som
sa obrátil na sestru Ivetu Tarageľovú, ale do konania konventu mi správa nebola doručená, preto tu
možno nebudú uvedené celkom presné údaje.

Detskú besiedku tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v uplynulom roku 2015 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. Na konci roka sa ku nej pridala aj ses-
tra Jana Sládeková.

Detskú besiedku navštevovali deti v roku 2015 vo veku 5–12 rokov v priemere približne 13–18
detí. Okrem pravidelných stretnutí na detskej besiedke sa deti počas roka predstavili na viacerých služ-
bách Božích svojím vystúpením, ktoré bolo vždy pripravované z lásky k Pánu Bohu a s radosťou v det-
ských 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 2015 absolvovali
letný biblický tábor. Aj tohto roku sme ostali verní 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
Nezanedbateľnou možnosťou vštepovania Božieho slova, výchovy a vyznania viery v trojjedi-

ného Pána Boha je aj náboženská výučba na miestnej Základnej škole. V uplynulom roku 2015 (škol-
ské roky 2014/2015 a 2015/2016) som vyučoval evanjelické náboženstvo na tunajšej ZŠ v Liptovskej
Kokave. V školskom roku 2014/2015 som vyučoval dve hodiny týždenne, kde v jednej skupine boli
ročník 1.a 3. v počte 11 žiakov a v druhej skupine boli ročníky 2.a 4. v počte 11 žiakov. V školskom
roku 2015/2016 vyučujem taktiež dve hodiny týždenne, kde v jednej skupine sú ročník 1.a 3. v počte 9
žiakov a v druhej skupine sú ročníky 2.a 4. v počte 13 žiakov. Všetci žiaci na 1.stupni ZŠ v Liptovskej
Kokave chodia na evanjelické náboženstvo aj  keď nie všetci  sú evanjelického vyznania. Katolícke
náboženstvo ani etická výchova sa na ZŠ v Liptovskej Kokave nevyučuje.

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 7x. Riešilo najmä problémy hospodárskeho života v

zbore. Na jednom zasadnutí presbyterstva, ktoré bolo zvolané predsedníctvom seniorátu sme riešili ob-
sadenie funkcie zborového dozorcu, nakoľko bratovi dozorcovi v auguste 2015 uplynulo volebné ob-
dobie. Doposiaľ sa nám nepodarilo nájsť ochotného člena Cirkevného zboru, ktorý by funkciu zboro-
vého dozorcu vykonával. Kompetencie zborového dozorcu tak prešli na zástupcu zborového dozorcu
Radovana Fronku. Presbyterstvo má aj s predsedníctvom CZ 13 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 – naj-
mä na mužov, 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 prí-
klad 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 (bývalá sestra kostolníčka, …). Túto službu
by sme však chceli s Božou pomocou spravidelniť. Naša spolusestra Iveta Porubänová prejavila záu-
jem a ochotu pracovať v diakonickej návštevnej službe v CZ. Veríme, že táto služba nájde u starších
členov CZ porozumenie a bude pomocou aj pre zborového farára. Do diakonickej návštevnej služby by
sme však mohli počítať aj službu v DSS SČK Liptovský Hrádok. V súčasnosti máme z nášho CZ v
DSS SČK Liptovský Hrádok umiestnených troch našich členov.

Do diakonickej práce patrí aj návštevná služba v Nemocnici v Liptovskom Mikuláši, ktorú od
roku  2013  na  jednotlivých  oddeleniach  vykonávajú  bratia  farári  a  sestry  farárky  z  bližšieho  či
vzdialenejšieho  okolia  Liptovského  Mikuláša.  V  Nemocnici  navštevujeme  všetky  oddelenia.
Vzhľadom na to, že pre jedného farára je nemožné za jeden deň prejsť všetky oddelenia, návštevy sú
rozdelené do troch dní a každý brat farár či sestra farárka má pre daný deň určené oddelenia na náv-
števu. Táto návštevná služba sa vykonáva každý týždeň v utorok, v stredu a vo štvrtok na týchto od-
deleniach:

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 rodinní príslušníci nahlásili na farskom úrade spolu s oddelením a číslom
izby, na ktorej členovia CZ ležia. Následne budeme môcť informovať konkrétneho 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 2015.

Január 2015 – Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov;

Február 2015 – (uskutočnené v Marci 2015) stretnutie manželských párov v rámci Národného týždňa
manželstva;

Marec 2015 – so staršími dorastencami sme sa zúčastnili stretnutia mládeže Horného Liptova vo Vý-
chodnej;

Apríl 2015 – na seniorátnom kole Biblickej olympiády sa zúčastnili dve členky nášho zboru;

na seniorátnom kole speváckej súťaže Duchovná pieseň sa zúčastnilo 1 dieťa z nášho zboru;

slávnosť „Zlatej konfirmácie“;
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Máj 2015 – zborový spevokol sa ako hosť zúčastnil „Stretnutia spevokolov Oravy“ v Jasenovej

započali sme s opravou vonkajšej omietky na chráme Božom;

niekoľko členov nášho CZ sa zúčastnilo na slávnostnom úvode seniorátneho dozorcu Ing. Petra
Gärtnera;

Jún 2015 – zúčastnili sme sa na Dni LOS v CZ Pribylina;

ukončenie školského roka na službách Božích;

zborový spevokol sa v roku 2015 nezúčastnil Koncertu spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne;

konfirmandi a dorastenci sa zúčastnili na seniorátnom tábore pre konfirmandov;

Júl 2015 – Dištriktuálny deň v Ružomberku;

ukončenie opravy vonkajšej omietky na chráme Božom;

August 2015 – bratovi dozorcovi PhDr. Milanovi Strniskovi skončilo volebné obdobie – kandidačné
presbyterstvo;

September 2015 – začiatok nového školského roka na službách Božích;

Október 2015 – poďakovanie za úrody zeme v našom CZ ale aj v Skanzene v Pribyline;

12. Nebezpečné vplyvy
Aj v uplynulom roku sme zaznamenali zvýšenú aktivitu Svedkov Jehovových, ktorí chodili z

domu do domu a pozývali na svoje stretnutie v Liptovskom Hrádku na Dovalovskej ceste. Na členov
CZ však vplývajú aj mnohé veci, či udalosti, ktoré zažívajú vo svojom živote, alebo sa s nimi stretáva-
jú na televíznych obrazovkách, v rozhlasových reláciách, na stránkach cirkevných alebo aj svetských
novín a časopisov, a podobne.

13. Pastorálna činnosť
Priznávanie (vyznávanie) sa k trojjedinému Pánu Bohu 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
členmi Cirkevného zboru, ktorí čakajú na túto duchovnú pomoc a službu. Aj keď v tomto CZ
pôsobím už šesť rokov, uvedomujem si a aj vy to určite pochopíte, že človek potrebuje viac času
ako tri, štyri, či päť rokov na to, aby postupne spoznal jednotlivých členov CZ. Najrýchlejšie sa
človek spozná s tými, ktorých pravidelne stretáva pri rôznych zborových či cirkevných príleži-
tostiach. V tomto vás preto prosím o veľkú pomoc a tiež aj o trpezlivosť.

V minulom roku som vykonal 22 pastorálnych návštev v domácnostiach, či v nemocnici, nie-
ktoré spolu so sestrou kostolníčkou, alebo inými členmi nášho CZ. Na jednej návšteve 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.

Ku 29.septemberu 2015 som ukončil administrovanie Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Pribylina. V roku 2015 som bol dočasne uvoľnený z výpomoci pre Cirkevné zbory Liptovský Hrádok a
Liptovský Mikuláš–Palúdzka (návštevná služba  v nemocnici  a  stredtýždňové služby Božie  v DSS
SČK).
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Od novembra 2015 som bol nanovo zapojený do pomoci pre CZ Liptovský Mikuláš–Palúdzka s
návštevnou službou v Nemocnici v Liptovskom Mikuláši.

15. Evanjelická tlač
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). Do Cirkevného zboru pre našich členov odoberáme
prostredníctvom farského úradu aj časopis „Evanjelický východ“.

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. 

18. Počet členov v zbore
Počet členov sa oproti roku 2014 zmenil. Prirodzený prírastok/úbytok členov zboru za uplynulý

rok (pripočítanie pokrstených, prihlásených a pristúpivších a odpočítanie zosnulých, odhlásených a vy-
stúpivších) je –7 (mínus sedem).

Celkový počet duší v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovská Kokava k 31.12.2015:
780 (–7 oproti roku 2014).
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II.

A. Hospodársky život zboru (osobitný referát)
1. Revízna správa za rok 2015

Pri pohľade na hospodárenie za rok 2015 zistíme, že Cirkevný zbor musel siahnuť na rezervy
uložené na termínovanom účte a rovnako sme boli odkázaní na veľkú pomoc od PSBÚ obce Liptovská
Kokava a RD Liptovská Kokava. Celková výška darov od týchto dvoch organizácií činila  38.000,-€.
Bez tejto pomoci by sme nezvládli investíciu do opravy a maľovania vonkajšej omietky na chráme
Božom.

Ak príjmy Cirkevného zboru rozmeníme na drobné a porovnáme s predchádzajúcim rokom, pri
milodaroch sme zaznamenali mierny pokles štedrosti o takmer 500,00 €. Výška milodarov pri počte
členov 780 presiahla 9.000,00 € (–500 oproti roku 2014), čo na jedného člena zboru činí v priemere
viac ako 11,58 € za rok. Oproti minulému roku je to pokles o viac ako 0,50 € na osobu za rok. Pri ofe -
rách sa stále odzrkadľuje prechod na novú menu – Euro, lebo aj po siedmich rokoch používania tejto
novej meny – Euro, všetko stále prepočítavame na bývalé slovenské koruny (SKK). Ofery v uplynulom
roku boli vo výške viac ako 3.500,00 €, čo na jedného člena činí v priemere 4,51 € za rok a aj tu sme
zaznamenali aj keď len veľmi mierny, ale predsa pokles v obetavosti o 0,38 € 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 5,-€ za príslušný kalendárny
rok na osobu, hoci je to najnižší cirkevný príspevok spomedzi všetkých Cirkevných zborov v Liptov-
sko–oravskom senioráte.

2. Rozpočet na rok 2016

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 2 rokov po-
trebujeme nahromadiť nemalé finančné prostriedky na opravu elektroinštalácie v chráme Božom a po-
tom následnej opravy vnútornej omietky chrámu Božieho a vymaľovania celého interiéru, ktorý sa na-
posledy maľoval pred viac ako 30 rokmi. Tieto práce na chráme Božom by sme radi vykonali do 90–
tého výročia posvätenia chrámu Božieho, ktoré si pripomenieme v januári v roku 2019.

B. Stav majetku
Reštituovaný majetok je zapísaný na listoch vlastníctva Cirkevného zboru. Cirkevný zbor ne-

prenajíma bytové ani nebytové priestory. S miestnym Roľníckym družstvom má Cirkevný zbor uzatvo-
renú nájomnú zmluvu o užívaní poľnohospodárskej pôdy a v roku 2014 bol podpísaný dodatok o zvý-
šení ceny za nájom. Cirkevný zbor je spolupodieľníkom v Pozemkovom spoločenstve bývalých urba-
rialistov (PSBU) obce Liptovská Kokava.

C. Vykonané práce
Činnosť v CZ v roku 2015
V uplynulom roku sa v našom CZ opravovala vonkajšia omietka chrámu Božieho a následné

maľovanie celého chrámu Božieho. Ku tejto veľkej investícii sa konalo niekoľko brigád. Okrem toho
sa konali brigády, ktoré boli spojené s prácami pri kosení trávy a hrabaní sena. O ďalších vykonaných
prácach si môžete prečítať v „Správe o činnosti presbyterstva za rok 2015“, ktorá je prílohou tejto
kňazskej správy.
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D. Plánované práce a akcie
Informácie na rok 2016

Okrem iných prác na rok 2016 s Božou pomocou plánujeme dokončiť opravu omietky na garáži
a humne, ktoré sme nevykonali v roku 2014 a ani v roku 2015. Do popredia sa nám dostáva otázka vy-
užitia budovy Evanjelickej a.v. ľudovej školy, ktorá z roka na rok chátra. Jedným návrhom sa presby-
terstvo už zaoberalo. Tento návrh – premena školy na zborové centrum – však potrebuje nemalé fi-
nančné investície, ktoré sa dajú vykonávať len postupne.

V duchovnej oblasti nás čaká: príprava Zlatej konfirmácie, rozbehnúť pravidelné stretávanie
Rodinného spoločenstva, nanovo rozbehnúť pravidelné stretávanie SEŽ. V roku 2016 je na Slovensku
už po šiestykrát organizovaný „Národný týždeň manželstva“ a v našom Cirkevnom zbore by sme chce-
li pre manželov, snúbencov a tých, ktorí chcú vstúpiť do manželstva zorganizovať prednášku a pre-
mietnuť film o manželstve. Termín bude včas oznámený podľa možnosti prednášajúceho.

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

19. Záver
Každodenné vyznávanie Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa nás vedie ku zodpovednosti za na-

šich najbližších pred Pánom Bohom. Je to aj naša zodpovednosť a úloha, aby vyznanie Krista bolo zro-
zumiteľné a jasne viditeľné na celom našom živote.

Ďakujem preto všetkým vám, ktorí ste v tejto 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, …);

6.svojou službou vo viere ste napomáhali neseniu Božieho slova – zvlášť ďakujem spolu-
pracovníkom na DB, spevokole, doraste a tým, ktorí ste svojimi darmi poslúžili na
ktorýchkoľvek zborových stretnutiach;

7.otvárali svoje peňaženky a boli ste štedrými darcami pri rôznych príležitostiach.

Aká je naša úloha na rok 2016?

Na základe prečítaných slov z Evanjelia podľa Matúša v úvode tejto správy si každý z nás musí
uvedomiť, že hlásiť sa k Pánovi Ježišovi Kristovi nesmie byť iba záležitosťou slov, alebo nosenia kríža
ako nejakého šperku či ozdoby. Hlásiť sa ku Kristovi totiž musí byť záležitosťou celého nášho života
ako v duchovnej oblasti, tak aj v telesnej a materiálnej oblasti.

Na záver si uvedomme dve skutočnosti:

1.Vyznanie Krista znamená, že sa vedome a verejne hlásim ku Kristovi a prijímam Jeho slovo a
všetko, čo Kristus vykonal na záchranu a spásu nás hriešnych ľudí.

2.Zapretie Krista znamená, že vedome pohŕdam Kristom, pohŕdam Jeho slovom a všetkým, čo
Kristus vykonal na záchranu a spásu nás hriešnych ľudí.

Nielen vyznanie Krista má svoj jasný dôsledok v odmene, ale aj zapretie Krista má rovnako
svoj jasný dôsledok – ale v odplate. 

Slová Pána Ježiša by sme teda mali brať veľmi vážne, a z tých dvoch možností –  alternatív,
ktoré spomína, mali by sme si vybrať tú, ktorá vedie do života, a jedine ktorá dá nášmu životu skutoč-
ný zmysel.

Mgr. Mario Činčurák
zborový farár
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IV.

20. Prílohy
Tabuľka – „Štatistické údaje“

Tabuľka – „Vyučovanie náboženstva“

Správa o činnosti presbyterstva za rok 2015

Plánované úlohy na rok 2016

Správa Hospodárskeho výboru za rok 2015

Rozpočet na rok 2016
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Štatistické údaje

– Strana 17 –



Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2015
Vypracoval a dňa 14. februára 2016 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                              Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

Vyučovanie náboženstva
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Správa o činnosti presbyterstva za rok 2015
Text:  „1Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici

Božej. 2Myslite na to, čo je hore a nie na to, čo je na zemi.“
List Kolosenským 3,1–2

Bratia a sestry!

Zborové presbyterstvo sa v priebehu roka 2015 snažilo riešiť všetky zásadné problémy hos-
podárskeho a duchovného života v zbore, podľa ústavy a cirkevnoprávnych predpisov ECAV.  Presby-
terstvo zasadalo v minulom roku celkovo sedemkrát, z toho tri boli riadne zasadnutia a štyri mimoriad-
ne.  Z  celkového  počtu  13  presbyterov  vrátane  predsedníctva  zboru,  sa  zasadnutí  zúčasťňovalo  v
priemere 11 členov. Vo väčšine prípadov sa neprítomní presbyteri dopredu ospravedlnili. Dovoľte mi
teraz, aspoň stručný prehľad z jednotlivých zasadnutí:

Dňa 2. februára 2015 sa uskutočnilo prvé riadne výročné zasadnutie presbyterstva v novom
roku, ktoré bolo venované príprave výročného konventu ako aj odsúhlasenie rozhodujúcich materiálov
pre rokovanie konventu, hospodárenie CZ za rok 2014, plnenie rozpočtu za rok 2014, príprava volieb
seniorátneho dozorcu, kde za kandidáta bol navrhnutý brat Ing. Peter Gärtner. Súčasťou rokovania bola
správa o plnení materiálnych, ale aj duchovných úloh.

Druhé riadne zasadnutie zborového presbyterstva sa uskutočnilo dňa 13. mája 2015. Hlavnými
bodmi programu rokovania bolo vyhodnotenie hospodárenia zboru za I. štvrťrok 2015, stav plnenia
úloh, úprava rozpočtu na rok 2015, pozvanie na deň LOS v Pribyline, stretnutie spevokolov v Lipt.
Jáne, Dištriktuálny deň VD v Ružomberku a mnoho ďalších podujatí.

Dňa 21.mája 2015 sa presbyterstvo stretlo na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom bolo nutné
doriešiť opravu fasády na chráme Božom + pripraviť mimoriadny konvent, ktorý sa uskutočnil 24.mája
2015, kde bolo potrebné odsúhlasiť návrh zmeny rozpočtu na rok 2015 ako aj poveriť predsedníctvo
zboru a dvoch bratov z presbyterstva na rokovanie a schválenie zmluvy o dielo s vybratou firmou
ReArt, určenie podmienok v zmluve.  

V dňoch 20.júl, 27.júl a 6.november 2015 sa presbyterstvo zišlo na mimoriadnych zasadnutiach
presbyterstva.

20.júla 2015 presbyterstvo prerokovalo zvolenie stavebného dozoru na oprave fasády kostola,
schválenie viac nákladov zistených počas prác, opravu okien – zasklenie.

Dňa 27.júla 2015 za účasti sestry seniorky LOS a brata dozorcu LOS bolo nutné prerokovať ob-
sadenie funkcie zborového dozorcu, kde v auguste končilo 6–ročné volebné obdobie bratovi dozorcovi
PhDr. Milanovi Strniskovi, ktorý sa rozhodol nekandidovať na funkciu dozorcu na ďalšie volebné ob-
dobie z osobných a rodinných dôvodov. Jeho rozhodnutie bolo prítomnými členmi akceptované, ale
zbor doteraz pracuje bez zborového dozorcu pod vedením brata farára a zástupcu zborového dozorcu.
Touto cestou by som sa chcel bratovi dozorcovi poďakovať za odvedenú zodpovednú a požehnanú
prácu v našom zbore a popriať mu veľa úspechov v pracovnom a súkromnom živote.  

Dňa 6.novembra 2015 bolo nutné na poslednom mimoriadnom zasadnutí presbyterstva vypra-
covať návrh na vybudovanie a opravu kanalizačnej prípojky z budovy fary na obecnú kanalizáciu, kde
z dôvodu upchatia odtoku došlo k zaplaveniu kuchynky pri zborovej miestnosti.  Kamerovou skúšku sa
zistilo, že budova fary nebola doteraz pripojená na obecnú kanalizáciu. Tento problém bol za prompt-
ných podmienok aj za pomoci miestnych podnikateľov rýchlo odstránený.

Posledné riadne presbyterstvo bolo zvolané na 16.novembra 2015, kde sa prečítali a skontrolo-
vali uznesenia z riadnych a mimoriadnych presbyterstiev z celého roka, skontrolovalo sa hospodárenie
za 2. a 3. štvrťrok 2015, kde presbyterstvo konštatovalo, že hospodárenie CZ je primerané a vyvážené
vo všetkých oblastiach. 

Niektoré úlohy v roku 2015 boli splnené a niektoré sa nám žiaľ nepodarilo splniť. Tie sa nám
presúvajú na ďalší rok 2016. Z tých splnených materiálnych úloh by som hlavne vyzdvihol opravu von-
kajšej  fasády na kostole, ktorá už bola v dezolátnom stave a urgentnú aj  keď neplánovanú opravu
kanalizačnej prípojky farského úradu. Z tých duchovných splnených úloh ma teší organizácia zlatej
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konfirmácie, reprezentácia a práca nášho spevokolu na vystúpeniach a stretnutiach spevokolov, tábor
detí z detskej besiedky, účasť na dištriktuálnom dni v Ružomberku a veľa ďalších podujatí organizova-
ných LOS alebo VD.

V nesplnených materiálnych úlohách sa nám stále presúva dokončenie fasády na garáži a hos-
podárskej budove, vytvorenie web stránky, preinštalácia elektrických rozvodov v kostole a následne
spracovanie revízie, ktorá je nutná zo zákona, dokončenie publikácie o Cirkevnom zbore a kroniky. 

V duchovnej oblasti nás čaká zorganizovať aj tento rok zlatú konfirmáciu, pokračovať v stretá-
vaní rodín v našom zbore, tábor s detskou besiedkou, zborový zájazd atď…

Bratia a sestry, dovoľte mi na záver, aby som poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
či už brigádami, finančnou pomocou, a inými činnosťami, pomohli nášmu cirkevnému zboru v roku
2015. Verím, že títo ľudia neochabnú a budú nám pomáhať aj naďalej, za čo im vopred ďakujem.
Prajem nášmu zboru, aby sa nám s Božou pomocou podarilo obsadiť stále volné funkcie zborového
dozorcu, zborového kurátora a zvonára, kde títo pracovníci na Pánovej vinici stále chýbajú. Poďakovať
sa chcem tiež všetkým členom a funkcionárom zboru, bratovi farárovi,  členom zborového presbyter-
stva, spevokolu, pracovníkom Detskej besiedky a všetkým organizačným zložkám CZ. Ďakujem aj
Vám bratia a sestry, ktorí ste svojou účasťou tvorili náš dnešný výročný zborový konvent a zapájate sa
tak do našej spoločnej práce. Nech Vám Boh žehná!

Vykonané práce v CZ ECAV na Slovensku Liptovská Kokava v roku 2015:

 Materiálna oblasť
- dokončiť opravu fasády garáže a hospodárskej budovy zboru vrátane vnútorných priestorov –

úloha trvá
- zriadiť webovú stránku CZ – úloha trvá 
- vydať publikáciu o histórii CZ od najstarších čias podnes – úloha trvá
- dokončenie vonkajšej  fasády kostola – úloha splnená, oprava a vymaľovanie jeho interiéru –

úloha trvá
- po odsúhlasení konventom dať spracovať ideový zámer a základnú štúdiu na postupnú rekon-

štrukciu budovy bývalej cirkevnej školy na zborový dom – úloha trvá
- požiadať o grant na MF SR na opravu fasády kostola- úloha trvá
- na vyššie uvedené zámery CZ požiadať o dotáciu z Fondu vzájomnej pomoci LOS – úloha trvá
- vyhlásiť verejnú zbierku na opravu vymaľovanie jeho interiéru v zbore, ale aj v celej cirkvi pro-

stredníctvom biskupského úradu – úloha trvá
- zabezpečiť riadny chod CZ v materiálnej a duchovnej oblasti – úloha splnená
- položenie dlažby v kuchynke pri zborovej miestnosti – úloha trvá

Duchovná oblasť
- pripraviť a uskutočniť slávnosť zlatej konfirmácie v CZ – úloha splnená
- pripraviť a uskutočniť národný týždeň manželstva v CZ – úloha splnená
- pokračovať v stretávaní rodinného spoločenstva a na biblických hodinách – úlohy sa priebežne

plnia
- zúčastniť sa stretnutia spevokolov Liptova – úloha nesplnená
- zúčastniť sa na dištriktuálnom dni VD – úloha splnená čiastočne
- organizačne a materiálne zabezpečiť detskú besiedku v CZ vrátane jej vystúpení počas roka –

úloha splnená
- organizačne a materiálne zabezpečiť zborový spevokol v CZ vrátame jeho vystúpení počas roka

– úloha splnená

V Liptovskej Kokave dňa 12.02.2016

Radovan Fronko v.r.
     zástupca dozorcu Cirkevného zboru 
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Plánované úlohy na rok 2016
Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2016 v materiálnej oblasti:

- zabezpečiť vypracovanie revíznej správy stavu elektroinštalačných rozvodov v kostole
- zabezpečiť položenie dlažby v kuchynke pri zborovej miestnosti
- zabezpečiť položenie žliabkov vedľa cesty pred bránou farskej záhrady
- zabezpečiť opravu fasády garáže a hospodárskej budovy
- zabezpečiť údržbu a opravy na budove starej školy
- zabezpečiť riadny chod CZ v materiálnej oblasti

Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2016 v duchovnej oblasti:
- pripraviť a uskutočniť slávnosť konfirmácie v CZ
- 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
- zúčastniť sa stretnutia spevokolov Liptova
- zúčastniť sa na dištriktuálnom dni VD
- pokračovať vo vedení kroniky CZ
- organizačne a materiálne zabezpečiť detskú besiedku v CZ vrátane jej vystúpení počas roka
- organizačne a materiálne zabezpečiť zborový spevokol v CZ vrátane jeho vystúpení počas roka
- zapájanie jednotlivých zložiek CZ do služieb Božích 

V Liptovskej Kokave dňa 12.02.2016

Spracoval:

Radovan Fronko v.r.
     zástupca dozorcu Cirkevného zboru 
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Správa Hospodárskeho výboru za rok 2015
Správa o kontrole výsledkov hospodárenia za rok 2015

Kontrolu zborového hospodárenia vykonávajú v našom Cirkevnom zbore 5 (piati)  členovia
Zborového hospodárskeho výboru z presbyterstva.

Zborový hospodársky výbor kontroloval  zborové účty 4–krát v roku od položky číslo 1 po
položku číslo 391 pokladničného denníka. Kontrola účtov sa prevádzala podľa pokladničného denníka
príjmov a výdavkov a podľa priložených účtovných dokladov z položky na 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 21.januára
2016 bol predložený koncoročný účtovný výkaz. O koncoročnom účtovnom výkaze k 31.decembru
2015 by som Vás bližšie informovala.

Výsledok hospodárenia Cirkevného zboru je nasledovný:
Počiatočný stav:   71.827,07 €
Príjmy celkom: 189.534,48 €
Výdavky celkom: 247.716,98 €
Zostatok: 71.827,07 €

Stav v pokladni:      174,08 €
Detská besiedka:      486,05 €
Stav na bežnom účte: 12.984,44 €
Stav na termínovanom účte k 31.12.2015:          0,00 €
Finančné prostriedky Cirkevného zboru celkom: 13.644,57 €

Na poslednom zasadnutí Zborového hospodárskeho výboru dňa 21.januára 2016 bol tiež pred-
ložený návrh rozpočtu na rok 2016 a doporučený na prerokovanie Presbyterstvom. Uvedený návrh roz-
počtu bol prerokovaný na zasadnutí Presbyterstva dňa 8.februára 2016 s doporučením, aby konvent ná-
vrh rozpočtu schválil.

V Liptovskej Kokave dňa 12.februára 2016

Spracovala:

Želmíra Bartošová v.r.
predseda Zborového hospodárskeho výboru

– Strana 22 –



Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2015
Vypracoval a dňa 14. februára 2016 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                              Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

Rozpočet na rok 2016
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Rozpočet Skutočnosť rozdiel Rozpočet

2015 1 – 12/2015 2016

Výdavky (a) (b) (b-a) (a)

Opravy
Obstaranie majetku 0
Cestovné 600 0 -600 600
Repre 0 20 20 0
Telefóny 200 214 14 200
Stočné 400 440 40 400
Revízie 500 0 -500 500
Poistky 430 429 -1 430
Ostatné 979 -521 500
Služby celkom -164
Časopisy -232
Ceniny 0 8 8 0
Kancelárske potreby 100 60 -40 100
PHM 50 14 -36 50
Čistiace potreby 30 0 -30 30
Ostatný materiál 537 -463
Vodné 400 362 -38 400
EE -703
Plyn -79
Energie celkom -820
Daň z príjmu 130 119 -11 130
Daň z nehnuteľnosti 100 55 -45 100
Daň z úroku 250 252 2 0
Poplatky 150 346 196 100
Prevádzková  réžia

Ostatné výdavky 0
Spolu výdavky:

Príjmy
z darov
Dary – iné organizácie 0 0
z ofier 318
z cirk.príspevku -15
ostatné - administr. 120 90 -30 0
úroky 326 0
ostatné príjmy -33
Príjmy spolu

Hospodársky výsledok 60

Skutočnosť – 
rozpočet

102 500 104 884 2 384 3 000
1 000 -1 000 1 000

1 500
107 130 106 966 6 630

1 300 1 068 1 000

1 000 1 000

3 000 2 297 3 000
2 500 2 421 2 500
5 900 5 080 5 900

9 010 7 539 -1 471 8 410

1 500 1 500 1 500
117 640 116 005 -1 635 16 540

7 500 9 036 1 536 7 600
38 000 38 000
3 200 3 518 3 200
3 900 3 885 3 800

1 000 1 326
2 000 1 967 2 000

55 720 57 822 2 102 16 600

-61 920 -58 183 3 737
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