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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: „1Počujte, čo vraví Hospodin: Povstaň! Začni súdny spor pred vrchmi. Nech pahorky počujú
tvoj hlas! 2Počujte, vrchy, súdny spor Hospodinov, aj vy, pevné základy zeme! Lebo Hospodin
vedie spor so svojím ľudom, súdi sa s Izraelom. 3Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťa-
žil? Odpovedz mi! 4Veď som ťa vyviedol z Egypta, vykúpil som ťa z domu otrokov; poslal som
pred tebou Mojžiša, Árona a Mirjamu.  5Ľud môj, rozpomeň sa, čo zamýšľal moábsky kráľ
Balák a čo mu odpovedal Beórov syn Bileám; čo sa dialo od Šittímu po Gilgál, aby si poznal
spásonosné skutky Hospodinove.  6S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred
Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými teľcami? 7Má Hos-
podin záľubu v tisícoch baranov a v desaťtisícoch potokov oleja? Mám dať svojho prvoro-
deného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? 8Hospodin ti oznámil, človeče, čo je
dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svo-
jím Bohom.“

Kniha proroka Micheáša 6,1–8

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 knihy proroka Micheáša.

Človek dva body svojej existencie nemôže zmeniť – narodenie a smrť. Tieto termíny podliehajú
Tomu, ktorý je Pánom nad životom i smrťou. Čas medzi týmito dvoma udalosťami môže človek využí-
vať a formovať podľa svojej slobodnej vôle, bolo by však ale vhodnejšie, aby sa človek predsa len pý-
tal na Božiu vôľu. Veď v samotnej modlitbe Pánovej sa človek modlí: buď vôľa Tvoja (teda vôľa nie
človeka, ale vôľa Toho, ktorý je nad nami). Musíme zároveň pamätať na to, že raz príde čas zúčtova-
nia, čas, kedy zo svojho šafárenia budeme musieť vydať počet. Príde čas Božieho súdu – toho defini-
tívneho, posledného rozhodnutia. Človek súdený posledným Božím súdom bude nútený prijať Božiu
vôľu. Čas Božieho súdenia na zemi – v časnosti, môžeme chápať ako Božiu milosť k možnosti zmeniť
sa, obrátiť sa k Pánu Bohu, začuť hlas Dobrého Pastiera a vydať sa za Ním.

Dnes počujeme o mnohých súdnych sporoch. Aj náš Cirkevný zbor v súčasnosti vedie súdny
spor o určenie vlastníckych práv k jednému pozemku, ktorý nám bol v reštitúcii vrátený ale chybou
štátnych úradov nám bol potom opäť zobratý. Svet je súdnymi procesmi presýtený, preto naša pozor -
nosť klesá, spozornieme až vety, ak sa súdny spor má týkať nás samotných. Vtedy možno pocítime
napätie, možno nám mráz prejde po chrbte, možno zostaneme úplne ľahostajní, neberúc súd do úva -
hy, hovoriac si: čo sa mi môže stať? Áno, aj takto môžeme vnímať „spravodlivosť“ dnešného sveta.
Ale tu si musíme dať veľký pozor, lebo text z knihy proroka Micheáša opisuje súdny proces, ktorý
činí Hospodin so svojím ľudom. Ťažko povedať, či v takejto chvíli človek môže zostať ľahostajne
stáť pred Pánom Bohom… Neraz v súvislosti s Božím súdom zachytíme „silné“ výroky ľudí: „ak
prídem pred Boha, vtedy Mu poviem svoje…“ alebo „vtedy sa Ho spýtam…“. Človeče, zamysli sa,
koho slovo môže obstáť pred Pánom sveta?! Kto z ľudských tvorov si môže smelo zastať pred Pána
Boha a obhajovať sa svojím právom? Text z knihy proroka Micheáša nám môže pripomenúť Božie
odpovede z knihy Jóbovej, kedy aj spravodlivý Jób napokon musel v pokore a v tichosti vypočuť
Božiu reč a uznať Pána Boha ako absolútnu autoritu pre svet, ktorej nemožno odporovať, pretože
Pán Boh nám ukáže ten dôležitejší pohľad pre náš život, než je ten, ktorý máme my sami. Tešiť nás
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môže, že hoci je Hospodin Pán tou absolútnou autoritou sveta, predsa sa k svetu skláňa svojou ot -
covskou láskou, predsa nám znie sväté evanjelium – radostná správa o tom, že svätý Pán Boh chce s
hriešnym človekom uzavrieť spoločenstvo vzájomnej lásky. Toto evanjelium sa ako niť tiahne celou
Bibliou, je volaním Pána Boha k človeku, aby sme mohli spoznať, že Pán Boh človeku nechce spô -
sobiť zlo, ale dobro. Žiaľ, človek neraz odmieta túto milosť nebeského Pána.

Prichádzame dnes do tohto spoločenstva veriaceho ľudu, aby sme sa v behu každodenných po-
vinností zastavili a deň zasvätili svojmu Pánu a Bohu. Zároveň sa chceme zastaviť a popremýšľať o
našich  životných cestách,  ktorými  kráčame a  zhodnotiť  uplynulý rok  2016.  Stáva  sa,  že  niekedy
človek  vyriekne:  „Treba  kráčať  stále  iba  vpred,  nesmiem  sa  obrátiť  dozadu.“  –  Iste  platí  to  za
mnohých okolností, – a svet nám to tiež stále hovorí. Iste každé zdržanie môže spôsobiť škody, ale
predsa nie vždy je to tak. Občas je nutné obrátiť sa dozadu a pozrieť sa na svoj život, ktorý žijeme.
Práve takéto obzretie sa môže byť pre nás dobrým odrazovým mostíkom vpred do nového života na
tejto zemi, ale raz aj v dokonalosti v Božom kráľovstve. Ako Božie dietky sa schádzame na modlit-
bách, pri speve duchovných piesni, pri čítaní a počúvaní Božieho Slova… Teda nie sme len spoločen-
stvom ľudského zriadenia, nejaký podnikateľský subjekt, firma, ale sme Božia cirkev, Pánom Bohom
ustanovená. Ak by sme boli iba ľudské zriadenie – súdení by sme boli iba ľuďmi a ľudskými zákon -
mi, ktoré však ako vieme nie sú vždy dokonalé. Cirkev dostala predovšetkým misijné poverenie od
svojho Pána. Sme súdení aj ľudskými zákonmi, lebo žijeme stále vo svete, na zemi, ale o to viac –
keď sme Božia cirkev, aj Pán Boh hľadí na všetky naše životné kroky. Sme Ním skúmaní. Nič sa nám
nepodarí pred Pánom Bohom zakryť, všetko raz vyjde na jasné svetlo Božieho súdu.

Hospodin sa teda súdi so svojím ľudom a na tomto súde zaznieva vážna otázka proti Božiemu
ľudu: „3Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi! 4Veď som ťa vyviedol z Egypta,
vykúpil som ťa z domu otrokov; poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Mirjamu. 5Ľud môj, rozpo-
meň sa, čo zamýšľal moábsky kráľ Balák a čo mu odpovedal Beórov syn Bileám; čo sa dialo od Šittí -
mu po Gilgál, aby si poznal spásonosné skutky Hospodinove.“ (Mich 6,3–5). Tieto slová sa nevzťahujú
len na Izraelský národ, ale rovnako patria aj nám všetkým. Veď tak ako Hospodin vyviedol Izraelský
národ z Egyptského otroctva, tak Hospodin vyviedol aj nás z otroctva hriechu skrze obeť svojho jednoro-
deného Syna a nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Tak ako Hospodin posielal svojich služobníkov –
Mojžiša, Árona, Mirjamu a potom prorokov, ktorí hlásali slovo Božie Izraelskému národu, tak Hospodin
aj dnes posiela svojich služobníkov – farárov, kazateľov, diakonov, ktorí hlásajú a zvestujú slovo Božie
nám – Izraelu Novej zmluvy. Mnoho zlého obrátil Hospodin v živote Izraelského národa na dobré, najmä
keď sa tu spomína kráľ Balák, ktorý prikázal Bileámovi prekliať Izraelcov. Hospodin to však zmenil na
požehnanie. Takto Hospodin aj dnes mnoho zlého obracia v našom živote na dobré a takto máme spoz-
návať spásonosné skutky Hospodinove.

V tomto roku (2017) si pripomíname 500–výročie reformácie, ale niekedy sa mi zdá, akoby
reformáciu bolo potrebné urobiť nanovo. Nielen ľudia stojaci mimo cirkvi, ale častokrát aj veriaci
ľudia si do svojich myslí, sŕdc, životov, vzťahov vpúšťajú to, čo s kresťanstvom, s vierou v živého
Pána Boha nemá nič spoločné. Mnohí ľudia aj keď povedia, že veria v Pána Boha, tak veria horo-
skopom, veria rôznym poverám, dajú si veštiť budúcnosť, nosia tie najrôznejšie amulety a talizmany,
aby ich ochránili pred zlom namiesto toho, aby hľadali Pána Boha, aby počúvali a prijímali Božie
slovo, aby poznávali Božiu pravdu, aby formovali svoj život podľa Božej vôle. Možno si to ani ne-
uvedomujeme, možno nad tým len mávneme rukou, že dnes je to bežné a berieme to len tak na ľahkú
váhu, keď sa ako kresťania nepostavíme na stranu Božích princípov a stávame sa tak nielen svedkami
ale častokrát aj účastníkmi mohutného šírenia novodobého pohanstva. Preto sa musíme pýtať nielen
dnes na tomto výročnom konvente nášho Cirkevného zboru, ale v každú chvíľu svojho života: „Ube-
ráme sa v každodennom živote správnym smerom?“ Iste si dnes vieme priznať aj to, že nie vždy sme
srdcom hľadali Božiu rozumnosť a vedenie, že nie vždy sme sa postavili za Bože princípy. Nie vždy
sme vnímali Božie dobrodenia. Radšej sme hľadali svoj vlastný spôsob ako riadiť náš život. Zabudli
sme na Hospodina, zabudli sme na to, že On je Stvoriteľom neba a zeme, teda i nášho krehkého živo -
ta, ktorý dnes tu je, ale zajtra, ba dokonca už aj dnes tu byť už nemusí. Pán Boh veľmi dobre o tom
vie a pozná náš doterajší život, naše víťazstvá i naše pády, našu silu i našu slabosť. Spolu s ľudom iz-
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raelským si musíme vypočuť a pripomenúť to, čo všetko pre nás Pán Boh činí! Potrebujeme to vyme-
novať,  aby sme v nemom úžase zostali  stáť pred našim nebeským Pánom bezradne prešľapujúc z
nohy na nohu, dívajúc sa do zeme, zahanbení nad svojou doterajšou slepotou? Či by sme azda teraz
ešte našli nejaké slová pýchy, namyslenosti? Tieto slová patria celej cirkvi Pánovej na zemi – od bis-
kupov,  farárov,  všetkých  zodpovedných  pracovníkov,  až  po  jednotlivých  členov  v  Cirkevných
zboroch. Mnoho dobrodení prijímame od Pána Boha a nadovšetko môžeme byť vďační (a to predov-
šetkým) za to, že On – náš nebeský Otec dal svojho – ako sme to počuli v texte z knihy proroka
Micheáša – „prvorodeného za priestupok“ – za hriech sveta, to jest Ježiša Krista, nášho Pána a Spasi-
teľa. 

Chce od nás Pán Boh, za tie Jeho dobrodenia nám dané, niečo, čoho by sme sa mali vzdať? Pri-
pomeňme si, že Pán Boh nepotrebuje naše dary, nie je odkázaný na našu službu – Pán Boh nepotrebuje
naše chrámy – tie potrebujeme my, aby sme sa mali kde schádzať, posilňovať sa Božím slovom, a tiež
vzdávať Pánu Bohu chvály v úprimnosti a v pokore. Prorok Micheáš jasne hovorí každému jednému z
nás: „Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať
láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ (Mich 6,8).

A tu si musíme uvedomiť, že mnohé ľudské víťazstvá boli pre nás vlastne prehrou v Božích
očiach. Predsa však, Božia milosť je tu dnes aj pre nás. Boh našej spásy nás nanovo chce uchopiť do
svojho milostivého náručia a pomôcť konať kroky po Božích cestách. Pán Boh nás chce viesť, tak ako
otec vedie svoje dieťa za ruku a pomáha mu nepadnúť. Nanovo znova a znova nás Pán Boh volá do
svojej služby na Pánovej vinici. Potrebuje každého, kto by sa podieľal na stavbe duchovného domu.
Každý je významný! Pán Boh potrebuje rovnako mladého i staršieho, potrebuje človeka, ktorý bude
takpovediac „iným na očiach“, ale potrebuje aj človeka, ktorý možno iba v tichosti vo svojom srdci a
skromnosti vypovie svoju modlitbu vo svojej domácnosti či v chráme.

– Strana 3 –



Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2016
Vypracoval a dňa 19. februára 2017 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                              Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

2. Bohoslužobný život
„Kážte (zvestujte) evanjelium každému stvoreniu.“

Keď sme v roku 2015 opravovali chrám Boží zvonku, mali sme radosť, že dielo sa nám s Božou
pomocou podarilo aj napriek mnohým nepredvídaným ťažkostiam dokončiť v priebehu 2 a pol mesiaca.
Už vtedy sa však ozvali hlasy, že kostol je síce z vonku pekne opravený, len či bude mať kto do toho
kostola aj chodiť. Akoby sme v týchto slovách počuli Hospodinovu otázku z Biblického úvodu tejto
správy, ktorú zapísal prorok Micheáš: „3Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi!
4Veď som ťa vyviedol z Egypta, vykúpil som ťa z domu otrokov; poslal som pred tebou Mojžiša, Áro-
na a Mirjamu. 5Ľud môj, rozpomeň sa, čo zamýšľal moábsky kráľ Balák a čo mu odpovedal Beórov
syn Bileám; čo sa dialo od Šittímu po Gilgál, aby si poznal spásonosné skutky Hospodinove.“ (Mich
6,3–5). Tieto slová sa nevzťahujú len na Izraelský národ, ale rovnako patria aj nám všetkým. Veď Hos-
podin nás vyviedol z otroctva hriechu (z Egypta) a takisto poslal svojich služobníkov, ktorí hlásali a hlá-
sajú slovo Božie – dnes sú to farári, vtedy to boli Mojžiš, Áron a Mirjama. Mnoho zlého v našom živote
Hospodin obrátil na dobré (kráľ Balák prikázal Bileámovi prekliať Izraelcov, ale Hospodin to zmenil na
požehnanie) a takto máme spoznávať spásonosné skutky Hospodinove.

Ak sa pozrieme na štatistické záznamy návštevnosti jednotlivých bohoslužobných stretnutí, zis-
tíme,  že Hospodinova otázka,  ktorou vstupuje do sporu so svojím ľudom, je na mieste  a právom
položená aj pri nás. Uplynulý rok 2016 bol podľa štatistických údajov v porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi ešte horší ako rok 2015, o ktorom som v minuloročnej správe napísal, že to bol najhorší rok v
celej histórii Cirkevného zboru. Až na Biblické hodiny sme zaznamenali v uplynulom roku 2016 po-
kles priemernej návštevnosti vo všetkých štatistických ukazovateľoch a v niektorých prípadoch to bol
až katastrofálny pokles návštevnosti. Pokles priemernej návštevnosti sa prejavil pri adventných večier-
ňach, ale najmä pri večerných službách Božích (takmer o 25% – z 35 na 27), pri pôstnych večier-
ňach (cca 20% – z 37 na 30), pri slávnostných službách Božích (cca 10% – z 229 na 208) a pri
hlavných službách Božích v nedele a sviatky (cca 10% – zo 101 na 88) . V Biblickom úvode sme
počuli, čo v tomto smere Hospodin od nás žiada:  „…len zachovávať právo, milovať láskavosť a v
pokore chodiť so svojím Bohom.“ (Mich 6,8) Ako sme zachovávali právo, milovali láskavosť a v po-
kore chodili so svojím Bohom, keď sme neboli ochotní sa ani len zúčastniť jednotlivých príležitostí na
ktoré nás nebeský Pán svojím slovom pozýval? Čo chceme takýmto svojím postojom naučiť budúce
generácie? Určite to nie je zachovávanie práva, láska, bázeň a úcta k Pánu Bohu a už vôbec nie v po-
kore chodenie so svojím Bohom, teda nasledovanie a vyznávanie Ježiša Krista ako nášho Spasiteľa a
Pána. Tu však musíme aj rovnako priznať, že len veľmi sporadicky sa nám darí dodržiavať navrhnutý
plán zborových aktivít, keď nedeľné popoludnia boli rozdelené nasledovne: v 1.a 3.nedeľu v mesiaci by
mali byť večerné služby Božie; v 2.nedeľu v mesiaci by malo byť stretnutie rodín (Rodinné spoločenstvo
– RoS); v 4.nedeľu raz za dva mesiace by malo byť stretnutie žien (SEŽ). 

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

v praxi vyzerá zachovávanie práva, milovanie láskavosti a v pokore chodenie so svojím Bohom. Bola
to príležitosť priznať sa ku viere v trojjediného Pána Boha nielen pred svojimi najbližšími – pred svoji-
mi synmi a dcérami, pred svojimi vnukmi a vnučkami, pred svojimi krstnými synmi a krstnými dcéra-
mi ale tiež aj pred svojimi rodičmi, krstnými rodičmi či starými rodičmi, kamarátmi, susedmi, spolu-
pracovníkmi. Stále pretrváva problém, keď je na jednotlivých podujatiach nezastúpená, alebo len veľ-
mi vzácne zastúpená mladá a stredná generácia, ktorá má prevziať pomyselnú štafetu viery po svojich
rodičoch či starých rodičoch. Stále sa tiež boríme s problémom, keď na rôzne stretnutia – počnúc Bib-
lickými hodinami, pokračujúc službami Božími a končiac Dištriktuálnymi dňami – nám prichádza veľ-
mi málo mužov, alebo neprídu žiadni muži. 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
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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 208 členov, čo je o 21 členov menej ako v
roku 2015. V nedele a ostatné sviatky sa služby Božie konali 62–krát s priemernou účasťou 88 členov,
čo je o 13 členov menej ako v roku 2015.

b) Večerné služby Božie
Večerné služby Božie sa v CZ v roku 2016 konali sporadicky v priebehu celého roka zo začiatkom

o 17,00 hodine, ak sa neprekrývali s inými zborovými aktivitami, alebo podujatiami v senioráte alebo v cir-
kvi. Večerné služby Božie sa konali 8x s priemernou účasťou 27 členov, čo je oproti roku 2015 pokles náv-
števnosti o 8 členov. Tuná musím zopakovať to, čo aj každý rok, že ma najviac mrzí, ak asi pred desiatimi
rokmi sa nešporné služby Božie zmenili na večerné kvôli členom zborového spevokolu, aby nemuseli v
nedeľu popoludní prichádzať dvakrát do chrámu Božieho – raz na nešporné služby Božie a potom ešte ve-
čer na nácvik spevokolu. Dnes však ani tretina členov zborového 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 2016 mali večierne a oproti roku 2015 sme aj tu zaznamenali výrazný pokles v návštev-
nosti na pôstnych večierňach a mierny pokles v návštevnosti na adventných večierňach. Adventné a pôst-
ne večierne sa konali v utorok a vo štvrtok o 17,00 hodine. Ku zvesti slova Božieho na adventných a pô-
stnych večierňach som používal texty podľa doporučenia GBÚ.

Medzi 5.a 6.pôstnou nedeľou sme mali v našom CZ pôstny modlitebný týždeň. Adventný mod-
litebný týždeň sme v roku 2016 nemali.  Modlitebné týždne budú spomínané na inom mieste  tejto
správy.

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

Božie
4x
(0)

208
(–21)

26,91
(–2,45)

2. Nedele a sviatky 62x
(0)

88
(–13)

11,38
(–1,57)

3. Večerné služby 
Božie

8x
(–3)

27
(–8)

3,49
(–0,10)

4. Pôstne
večierne

6x
(+2)

30
(–7)

4,74
(–0,86)

5. Adventné
večierne

6x
(+2)

27
(–1)

3,49
(–0,10)

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
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rodiny, ale týka sa to celého kresťanského spoločenstva.  V uplynulom roku sme v našom CZ pri-
slúžili túto sviatosť 9–krát. Len jeden jediný krst bol v rámci služieb Božích. Vždy to veľmi za-
bolí,  keď rodičia žiadajú,  ba priam až trvajú na tom, aby bol  Krst  svätý prislúžený mimo služieb
Božích, aby pri Krste neboli okrem rodiny prítomní ďalší členovia Cirkevného zboru. Množia sa nám
prípady, keď o Krst svätý žiadajú nezosobášení rodičia. V pastorálnej príprave ku Krstu preto musím
neraz položiť otázku rodičom dieťaťa, či to naozaj myslia s kresťanskou výchovou dieťaťa vážne. Ak
máme totiž deti vychovávať v kresťanskej viere, musíme si rovnako uvedomiť, že kresťanstvo nepozná
spolužitie rodičov nadivoko – bez manželstva, bez sobáša. Potom sa musím dôrazne pýtať: Ako v po-
kore títo rodičia chodia so svojím Bohom? Myslia to vážne s kresťanskou výchovou svojich detí, alebo
je to len formálna povinnosť – mať pokrstené deti?

Oproti roku 2015 nám počet krstov stúpol – a síce o 4 krsty. V štatistike sme sa tak po niekoľ -
kých rokoch pri krstoch dostali už tretí rok po sebe do plusových čísel. Teší nás aj to, že niektorí mladí
ľudia napriek zložitejšiemu dochádzaniu do zamestnania sa rozhodli zostať v našej obci a teda aj v na-
šom Cirkevnom zbore a neodsťahovali sa do okolitých miest.

Liptovská Kokava

rok 2016
porovnanie

s r.2015

Krsty 9 +4

b) Večera Pánova

„Vezmite a jedzte … Pite z neho všetci …“
Sviatosť Večere Pánovej bola v uplynulom roku 2016 prislúžená v chráme Božom desaťkrát, čo

je o jedenkrát viac ako v roku 2015. V štatistike je oproti roku 2015 pokles počtu komunikantov o 30,
ktorí pristúpili ku Večeri Pánovej (VP). Je veľmi smutné, že mnohí členovia Cirkevného zboru nepoci-
ťujú potrebu pristupovať ku stolu milosti. Ak by z tých 514 členov Cirkevného zboru pristúpil kaž-
dý len raz za rok ku spovedi a Večeri Pánovej, tak nám ostáva ešte takmer 300 členov Cirkevné-
ho zboru, ktorí počas celého roka nepristúpili ani raz ku stolu Pánovmu!!! Takáto štatistika však
neplatí a realita je oveľa horšia, lebo mnohí pristupujú ku stolu Pánovmu viackrát do roka, niektorí aj
vždy, keď sa sviatosť Večere Pánovej prisluhuje. Tých, ktorí ku stolu Pánovmu nepristúpia ani raz po-
čas celého roka je potom oveľa viac ako spomínaných 300. – Podľa môjho skromného prehľadu si do-
volím povedať, že tých, ktorí počas celého roka nepristúpili ani raz ku stolu Pánovmu je viac ako 500
členov nášho Cirkevného zboru, čo je veľmi znepokojujúco vysoké číslo.

V domácnosti bola VP prislúžená 7 (+3) členom Cirkevného zboru, čo je nárast o 3 členov. V
tomto počte sú započítaní aj rodinní príslušníci, ktorí prijímali hod Pánov v domácnosti spolu ako rodi-
na. 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, tak je to veľmi nízky počet veriacich, ktorí ku stolu Pánovmu v domácnosti pristúpili. 

Aj v tejto kňazskej správe musím opäť nanovo povedať, že 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, možno aj preto, že mnoho cirkevníkov si chybne spája prislúženie sviatosti Večere Pánovej v
Evanjelickej cirkvi so sviatosťou posledného pomazania v Rímsko–katolíckej cirkvi. V Evanjelickej
cirkvi neudeľujeme a ani neprisluhujeme posledné pomazanie. Prislúženie sviatosti Večere Pánovej nás
uisťuje o Božej milosti k nám hriešnym ľuďom a skrze dary – telo a krv Kristovu sa nám ponúka Božie
odpustenie našich hriechov, čoho sa nám dostalo bez akýchkoľvek našich zásluh a hodností v obeti
jednorodeného Božieho Syna, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Ak teda niekto povie, že ešte ne-
potrebuje prislúžiť sviatosť Večere Pánovej, lebo ešte nie je taký chorý, aby zomieral, ja sa potom
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musím pýtať: Kedy a v akej situácii veriaci človek potrebuje prislúženie sviatosti Večere Pánovej – až
vtedy, keď je už na smrteľnej posteli? Vtedy už môže byť neskoro.

V jednom Cirkevnom zbore, kde som nejaký čas pôsobil, sa mi stalo, že ma zavolali ku umiera-
júcemu prislúžiť sviatosť Večere Pánovej. Príbuzní zomierajúceho však až do poslednej chvíle otáľali a
keď sa konečne rozhodli zavolať farára, bolo už neskoro. Prislúženie sviatosti Večere Pánovej umiera-
júcemu už nebolo možné, lebo tento človek už vôbec nevnímal a nedokázal ani odpovedať na spoved-
né otázky. A na druhej strane zase iný starší manželský pár mi pravidelne v advente a v pôste volal, či
im môžem prísť domov prislúžiť sviatosť Večere Pánovej. Volali mi pravidelne rok čo rok, keď som
bol v tom Cirkevnom zbore.

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 odpus-
tenie 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 več-
nom živote a spasení.

Liptovská Kokava muži ženy Spolu
Chrám Boží 158 (+12) 349 (–45) 507 (–33)
Domácnosť 0 (0) 7 (+3) 7 (+3)
Nemocnica – ústavy 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Spolu 158 (+12) 356 (–42) 514 (–30)

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 a tiež
si vypomáham staršou konfirmačnou príručkou „Vyznanie viery“, ktorú zostavil Ján Konvit. Vyučova-
nie 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 tak, ako to sľú-
bili a podpísali pri prihlasovaní svojich detí na konfirmačnú prípravu. Je totiž ťažké napríklad naučiť
konfirmandov pravidelnej účasti na službách Božích a ostatných cirkevných podujatiach a aktivitách,
ktoré sa konajú v Cirkevnom zbore, senioráte, dištrikte, ak sa týchto aktivít a podujatí nezúčastňujú
rodičia konfirmandov, alebo dokonca rodičia svojim deťom zakážu sa týchto aktivít zúčastňovať. Na
druhej  strane  rodičom vôbec  nevadí,  ak  sa  ich  deti  túlajú  po  večeroch a  popri  tom nezabudnú  s
kamarátmi pofajčiť alebo zájsť do baru. V poslednom čase sa čoraz viac stáva realitou, že konfirmandi
namiesto konfirmačnej prípravy idú na hokejový zápas, na nákupy s rodičmi, alebo uprednostnia futba-
lový tréning. Toto však určite nie je v súlade s tým, čo Hospodin od nás žiada:  „…len zachovávať
právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ (Mich 6,8) 

Konfirmácia sa v uplynulom roku 2016 konala 29.mája 2016 v 1.nedeľu po Svätej Trojici. Kon-
firmovaných bolo 8 detí z toho 4 chlapci a 4 dievčatá. V druhom ročníku sa na konfirmáciu pripravujú
4 deti, z toho 3 chlapci a 1 dievča. V prvom ročníku je zapísaných 10 detí, z toho 5 chlapcov a 5 diev-
čat.

Liptovská Kokava
Deti Dospelí Spolu

Konfirmácia 8
(+8)

0
(0)

8
(+8)
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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 2016
Porovnanie

s r.2015

Pristúpili 0 0

Vystúpili 0 0

Prihlásili sa 0 0

Odhlásili sa 0 0

6. Bohoslužobné výkony
a) Sobáš

„Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!“
V minulom roku 2016 na spoločnú cestu životom bol vyprevadený 1 manželský pár (čo je o 3

menej ako v roku 2015). Manželský pár bol zmiešaný.

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.

V poslednom čase sa nám však množia prípady, kedy mladí ľudia, muž a žena, žijú v jednej
domácnosti  bez  uzavretia  manželstva.  Ako  to  povedal  jeden  klasik  vo  filme  „Vesničko  má
středisková“: „Jó, tá vymoženost už k nám dorazila.“. Povedal to síce ohľadom rozvodu, ale v tomto
prípade to môžeme vztiahnuť aj na život partnerov bez uzavretia manželstva. To, čo v minulosti na
dedine nebolo možné – spolužitie muža a ženy pod jednou strechou v jednej domácnosti bez uzavretia
manželstva – to začína aj na dedine byť samozrejmosťou. A nielen na dedine, ale aj v kresťanských
rodinách. Svetská neviazaná morálka sa takto dostáva aj do kresťanských rodín a najhoršie na tom je
to, že štát takýto spôsob nemanželského spolužitia muža a ženy nielen že toleruje, ale aj podporuje rôz-
nymi dávkami a príspevkami. Ak takýto nezosobášení partneri prídu potom požiadať o krst dieťaťa a
pri pastorálnej príprave na krst im poviem, že aj svoj nemanželský vzťah si majú dať do poriadku – zo-
sobášiť sa, tak sa neraz zatvária, akoby som od nich žiadal niečo nemožné, niečo zastaralé, niečo, s čím
vo svojom živote ani nepočítali. Im stačí, ak sa majú radi a žiaden papier (sobášny list) na to nepot-
rebujú. Tu sa musím znova pýtať, či svoj nemanželský život môžu vôbec vnímať ako naplnenie toho,
čo od nás žiada Hospodin: „…len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím
Bohom.“ (Mich 6,8) 

Liptovská Kokava

rok 2016
porovnanie

s r.2015

Sobáše 1 –3
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b) Pohreby

„Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, a nik neumrie naveky.“
Pohreby sú zvláštnym vydávaním svedectva viery, lebo dávať dobrý príklad a vzor ako v po-

kore chodiť so svojím Bohom, alebo vydávať zlý príklad a vzor ako nechodiť so svojím Bohom, môže
v takomto prípade skrze spomienky aj zosnulý. V uplynulom roku 2016 sme sa v nádeji vzkriesenia a
večného života v našom CZ rozlúčili s 16 členmi CZ (12 mužov (+5) a 4 ženy (–1)), čo je o 4 viac ako
v roku 2015. Pri rozlúčkach s našimi blízkymi si môžeme oveľa intenzívnejšie uvedomovať, aké dô-
ležité je v živote človeka napĺňať, čo od nás Pán Boh v celom našom živote požaduje: „…len zacho-
vávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ (Mich 6,8) 

Myslím, že v niektorých prípadoch prestávame rozumieť zmyslu kresťanskej rozlúčky s našimi
zosnulými. Zatiaľ sú to len ojedinelé prípady – akési „lastovičky“, kedy pozostalá rodina žiada o poh-
reb a chce aj presne nadiktovať, čo má ako prebiehať, kde sa má pohreb vykonať, aká hudba má na
pohrebe znieť. V takom prípade zabúdajú, že kresťanská rozlúčka to je na jednej strane účasť na smút-
ku 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 zastavenie v našej mysli, keď sa
zamýšľame nad svojim životom a aj nad odchodom z tejto časnosti.

Liptovská Kokava

rok 2016
porovnanie

s r.2015

Pohreby 16 +4

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 Evanjelia podľa Marka a boli kapitoly 2–5. Biblických
hodín sa zúčastňovalo priemerne 10 členov nášho CZ.

Liptovská Kokava
počet priemer %

Biblické 
hodiny

13x
(–1)

10
(0)

1,29
(+0,01)

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

nielen pre 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 jedného z troch modlitebných týždňov, ktoré
sú pravidelne organizované na začiatku kalendárneho roka, v pôste a v advente. Poučení situáciou z
predchádzajúcich rokov sme modlitebný týždeň aj v uplynulom roku 2016 usporiadali v rámci večierní
alebo Biblickej hodiny.

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.
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Liptovská Kokava

č. Príležitosti Počet dní
Priemerná

účasť
%

1. Aliančný modlitebný týždeň
0

(0)
0

(0)
0

(0)

2.
Modlitebný týždeň za jednotu 
kresťanov

0
(–3)

0
(–20)

0
(–2,56)

3. Pôstny modlitebný týždeň
3

(0)
29

(–2)
3,75

(–0,22)

4. Adventný modlitebný týždeň
0

(–2)
0

(–30)
0

(–3,85)

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 nie vždy zúčastňovali všetci konfirmandi. Žiaľ, na stretnutia dorastu častokrát pri-
chádza len niekoľko „skalných“ jednotlivcov, ktorí boli konfirmovaní v minulosti. Vedenie dorastu aj v
roku 2016 zostalo na pleciach brata farára. 

Na našich stretnutiach pri študovaní Božieho slova, na spoločných modlitbách a rozhovoroch
rozmýšľame o živote, o Pánu Bohu, o sebe, a tiež sa spoločne zahráme rôzne hry. Je však smutné, že
mladých ľudí treba do všetkého tlačiť. Akoby nemali žiadnu chuť a ani motiváciu urobiť niečo pre svoj
duchovný život.  Najviac sa neochota dorastencov–konfirmandov prejavuje pri  nacvičovaní rôznych
programov – napríklad: scénky ku rôznym sviatkom a príležitostiam ale aj pri čítaní Pašií.

V novembri sme sa s dorastencami zúčastnili spoločného stretnutia dorastu Horného Liptova v
Pribyline a počas Vianočných prázdnin sme v našom CZ privítali na spoločnom stretnutí dorastencov z
Važca a z Liptovského Hrádku.

d) Práca žien (SEŽ)

SEŽ ako také v Cirkevnom zbore je organizované ale v uplynulom roku 2016 malo len jedno
stretnutie, ktoré bolo spojené so stretnutím ostatných zložiek CZ. Podarilo sa nám ho zorganizovať v
mesiaci apríl, keď k nám zavítal brat farár Ján Matis, zborový farár v Levoči. Hlavná téma stretnutia
bola „Recept na dobré manželstvo“. Ženy sa zapojili aj do prípravy spoločného posedenia spevokolu,
presbyterov a funkcionárov na začiatku a na konci roka 2016 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  24.apríla  2016 a bolo  venované
Národnému týždňu manželstva s hlavnou témou: „Recept na dobré manželstvo“. Stretnutie sme museli
z organizačných dôvodov preložiť z februára na tento neskorší termín. Prednáškou poslúžil brat farár
Ján Matis, zborový farár v Levoči.

f) Mládežnícka hudobná skupina

V CZ nie je žiadne hudobné teleso.
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g) Spevokol

Aj pri tejto službe môžeme hovoriť o napĺňaní toho, čo od nás Pán Boh v celom našom živote
požaduje: „…len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ (Mich
6,8). Zborový spevokol v pokore chodil so svojím Bohom nacvičenými piesňami, ktorými obohacoval
služby Božie pri rôznych sviatkoch a slávnostiach v domácom zbore ale aj mimo neho. Sestra dirigent-
ka PaedDr. Jaroslava Oravcová pripravila krátku správu o zborovom spevokole za rok 2016.

„Dvakrát se modlí kdo zpívá, když radostné srdce při tom bývá.“

Tento výrok sa pripisuje sv. Augustínovi a s obľubou ho neskôr parafrázoval aj náš reformátor
Dr. Martin Luther. Hudba a spev sú neodmysliteľnou súčasťou bohoslužieb. A ak v cirkevnom zbore
pôsobí aj spevácky zbor, môže tak intenzívnejšie napĺňať obsah týchto Lutherových slov.  Myslím, že
nášmu spevokolu v evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Liptovskej Kokave sa do darí v plnej miere.
Vystupujeme pri rôznych príležitostiach v domácom prostredí, ale aj v susedných cirkevných zboroch,
zúčastňujeme sa rôznych podujatí v liptovsko-oravskom senioráte, ale aj za jeho hranicami. 

 V tomto roku začal v base spievať pán Milan Choma a vrátila sa k nám aj pani Ivetka Oravco-
vá. Z tohto prírastku sa tešíme, aj keď nutne by sme potrebovali posilniť najmä tenor. 

Spoločne sme nacvičili v tomto roku niekoľko nových piesní, no oprášili sme aj staršie. Na ná-
cvikoch sme sa stretávali podľa potreby, no v dostatočnej miere. Za celý rok sme poslúžili  svojím
spevom 13-krát. Vystúpili sme počas veľkonočných sviatkov, na Veľký piatok a Veľkonočnú nedeľu,
svojím spevom sme pozdravili aj jubilujúcich konfirmandov pri ich zlatej konfirmácii. Zaspievali sme
aj našim mladým konfirmandom. Piesňou sme poslúžili aj na svätodušné sviatky. 

Koncom júna sme sa po ročnej prestávke zúčastnili  tradičnej prehliadky liptovských spevo-
kolov v Liptovskom Jáne. Vystúpili sme s troma piesňami. V septembri sme prijali pozvanie do evan-
jelického a. v. cirkevného zboru v Hybiach, kde sa konali zborové dni pri výročí posvätenia chrámu.
Zaspievali sme dve piesne. V tomto mesiaci sme tiež pozdravili sobášnou piesňou mladý pár a svadob-
čanov v našom zbore. V poslednú septembrovú sobotu sme sa zúčastnili Dňa LOS v Liptovskom Petre,
kde sme so spojenými spevokolmi zaspievali dve nacvičené piesne. Ja som bola oslovená vybrať, na-
cvičiť a dirigovať tieto piesne, čo som s ochotou prijala.

V októbri  sme spevom piesne poďakovali  pánu Bohu za úrody zeme a vystúpili  sme aj  pri
príležitosti Pamiatky reformácie. Počas vianočných sviatkov sme poslúžili trikrát, na Štedrý večer, 1.
sviatok vianočný a na Silvestra. 

Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým členom spevokolu, za ich pravidelnú do-
chádzku na nácviky a vystúpenia. Veľmi si vážim ich čas obetovaný službe cirkvi aj Pánu Bohu. Ná-
cviky, stretnutia,  vystúpenia spevokolu nie sú pre nás len nejakou povinnosťou, ale vytvárajú nám
priestor na duchovné obohatenie prostredníctvom tónov, slov, ponúkajú aj osobný hudobný rast spevá-
kov, pomáhajú udržiavať a utužovať dobré medziľudské vzťahy a samozrejme, umožňujú snáď najk-
rajším spôsobom oslavovať nášho Pána, ďakovať mu za všetky dobrodenia,  ktorými nás obdarúva
a posilňuje.

SOLI DEO GLORIA

V Liptovskej Kokave dňa 10. 1. 2017 PaedDr. Jaroslava Oravcová v.r.
dirigentka spevokolu

Všetkým členom nášho zborového Spevokolu prajem veľa Božieho požehnania, milosti, sily,
vytrvalosti a trpezlivosti pri nacvičovaní piesní a pri reprezentovaní nášho Cirkevného zboru. Mojou
túžbou však je, aby členovia zborového Spevokolu venovali nácvikom piesní viac času, a aby nielen
spevom, ale aj svojím každodenným životom vydávali svedectvo viery v trojjediného Pána Boha.

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 vo štvrtok večer. S veľkým zahanbením však
musíme konštatovať, 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 našich rodín, ale aj celého nášho Cirkevného zboru. Ako už bolo spomenuté na inom mieste tej-
to správy, muži v našom CZ chýbajú nielen na stretnutiach organizovaných priamo pre mužov, ale chý-
bajú aj na biblických hodinách, na večierňach a ďalších zborových, seniorátnych či celocirkevných ak-
tivitách 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
pokornému chodeniu so svojím trojjediným Pánom Bohom a zároveň cez deti evanjelizovať a misijne
pôsobiť na rodičov – strednú generáciu v Cirkevnom zbore. Sestra Iveta Tarageľová pripravila krátku
správu o Detskej besiedke za rok 2016.

V roku 2016 navštevovalo našu besiedku celkovo 20 detí, s priemernou účasťou 12 detí na
jedno stretnutie. Stretnutia prebiehali v nedeľu v čase od 10,00 hodiny s výnimkou školských prázdnin.
Tento rok sme sa tematicky zamerali najmä na Starú Zmluvu – študovali sme knihu Genesis a následne
na to proroka Elizea. V čase pred Veľkou nocou a Vianocami sme s deťmi preberali témy súvisiace s
týmito sviatkami, aby aktuálne prežívali požehnanie týchto sviatkov. Každý mesiac sa snažíme s deťmi
venovať aj  sekcii  „Na detskej besiedke“, ktorá sa nachádza v časopise Dúha. Nie vždy sa nám to
podarí, lebo čas na besiedke rýchlo beží a my máme s deťmi počas roka mnoho povinností. Tradične
medzi ne patrí vystupovanie detí pri príležitosti Dňa matiek, Veľkej noci, adventu alebo Vianoc. Deti
sa pod vedením vedúcej detskej besiedky, Ivetky Tarageľovej a učiteľky Janky Sládekovej vždy zhostia
svojich úloh v scénkach ako najlepšie vedia. V závere nám z týchto vystúpení ostane vždy výborný
pocit a požehnanie vidieť, ako naše deti spoznávajú nášho Pána aj takýmto spôsobom. Pri vystúpeniach
nikdy nechýbajú ani piesne a odmeny pre deti, za ktoré ďakujeme najmä tým, ktorí sa rozhodli obdaro-
vať Detskú besiedku svojimi milodarmi. Aj vďaka tomu sa mohli deti zúčastniť spoločnej sánkovačky,
opekačky, bicyklovačky alebo pobytu na chate v Malatínach počas letných prázdnin (začiatok mesiaca
júl). Sme vďační za tieto chvíle, kedy sa môžeme spoznávať aj pri bežných situáciách, rôznych rozho-
voroch, príprave jedla alebo pri hrách. Témou chaty v Malatínach boli podobenstvá, vďaka ktorým sme
si uvedomili hodnotu Božej milosti a lásky. Tento rok sa s nami rozlúčili deti, ktoré nastúpili v septem-
bri do prípravky na konfirmáciu. Celkovo ich bolo 6. Veríme, že zotrvajú na ceste za Pánom Ježišom.
Rok 2016 sme ukončili spoločnými služba Božími spojenými s návštevou Mikuláša. Za celý rok 2016
sme vďační a veríme, že aj ten nasledujúci bude požehnaním ako pre deti a ich rodiny, tak aj pre celý
náš cirkevný zbor.

Iveta Tarageľová v.r.
vedúca Detskej besiedky

Touto cestou ďakujem sestrám Ivete Tarageľovej a Janke Sládekovej, že na svojich pleciach
nesú takúto veľkú zodpovednosť za rozosievanie Božieho slova do detských srdiečok. Ďakujeme aj
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 privádzajú 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 2016 (škol-
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ské roky 2015/2016 a 2016/2017) som vyučoval evanjelické náboženstvo na tunajšej ZŠ v Liptovskej
Kokave. V školskom roku 2015/2016 som vyučoval dve hodiny týždenne, kde v jednej skupine boli
ročník 1.a 3. v počte 9 žiakov a v druhej skupine boli ročníky 2.a 4. v počte 13 žiakov. V školskom
roku 2016/2017 vyučujem taktiež dve hodiny týždenne, kde v jednej skupine sú ročník 1.a 3. v počte 8
žiakov a v druhej skupine sú ročníky 2.a 4. v počte 11 žiakov. Náboženstvo sa vyučuje zo schválených
učebníc pre jednotlivé ročníky. 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.

9. Činnosť Presbyterstva
Presbyterstvo CZ zasadalo v minulom roku 2x. Riešilo najmä problémy hospodárskeho života v

zbore. Na zasadnutí presbyterstva v novembri 2016, ktoré bolo zvolané aj predsedníctvom seniorátu
sme už druhýkrát riešili obsadenie funkcie zborového dozorcu, nakoľko bývalému bratovi dozorcovi
Milanovi Strniskovi v auguste 2015 uplynulo volebné obdobie. Na tomto zasadnutí presbyterstva sa
nám podarilo nájsť ochotného člena Cirkevného zboru – Radovana Fronku, ktorý kandidoval na fun-
kciu zborového dozorcu a následne bol na volebnom konvente v decembri 2016 aj zvolený do funkcie
zborového dozorcu. 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, 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 ako „v pokore chodiť so svojím Bohom“ (Mich 6,8).

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 a v uplynulom roku 2016 aj začala s náv-
števami chorých v našom Cirkevnom zbore. Veríme, že táto služba nájde u starších členov CZ porozu-
menie a bude pomocou aj pre zborového farára. Do diakonickej návštevnej služby by sme však mohli
počítať aj službu v DSS SČK Liptovský Hrádok. V roku 2016 sme mali z nášho CZ v DSS SČK Lip-
tovský 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
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sestru farárku, ktorí majú návštevnú službu v danom týždni, aby šli navštíviť týchto členov z nášho
Cirkevného zboru.

11. Mimoriadne príležitosti v zbore
Tu spomeniem aspoň niektoré významné udalosti a príležitosti v CZ v roku 2016.

Január 2016 – zúčastnili sme sa inštalácie sestry farárky Eriky Pospíšilovej v Pribyline;

Február 2016 – (uskutočnené v Apríli 2016) stretnutie manželských párov v rámci Národného týždňa
manželstva;

Apríl 2016 – na seniorátnom kole Biblickej olympiády sa zúčastnila jedna členka nášho zboru;

slávnosť „Zlatej konfirmácie“;

premietali sme záznam evanjelizácie ProChrist 2016, ktorá bola vysielaná z Ružomberka;

spoločné stretnutie RoS, SEŽ, a manželských párov na prednáške „Recept na dobré manžels-
tvo“;

Máj 2016 – slávnosť konfirmácie;

Jún 2016 – ukončenie školského roka na službách Božích;

zborový spevokol sa zúčastnil Koncertu spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne;

konfirmandi a dorastenci sa zúčastnili na seniorátnom tábore pre konfirmandov;

Júl 2016 – detský tábor na chate v Malatínach;

September 2016 – Dištriktuálny deň VD v Poprade;

začiatok nového školského roka na službách Božích;

zborový spevokol sa zúčastnil zborových dní v CZ Hybe;

Deň LOS v Liptovskom Petre

Október 2016 – poďakovanie za úrody zeme v našom CZ ale aj v Skanzene v Pribyline;

December 2016 – Vianočná besiedka

volebný konvent – voľby zborového dozorcu

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
„Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať

láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ (Mich 6,8). Napĺňanie týchto slov sa v tomto prípade
deje osobným kontaktom. Za pastorálnu činnosť považujeme návštevy bratov a sestier v domácnos-
tiach, 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, tak i teraz tu chcem všetkých členov Cirkevného
zboru povzbudiť k tomu, aby mi pomáhali pri tejto činnosti a to predovšetkým prvotným kon-
taktom s členmi Cirkevného zboru, ktorí čakajú na túto duchovnú pomoc a službu. Aj keď v
tomto CZ pôsobím už sedem rokov, uvedomujem si a aj vy to určite pochopíte, že človek po-
trebuje viac času ako štyri, päť či šesť rokov na to, aby postupne spoznal jednotlivých členov
CZ. Najrýchlejšie sa človek spozná s tými, ktorých pravidelne stretáva pri rôznych zborových či
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cirkevných príležitostiach. Najpomalšie sa človek spozná s tými, ktorí sú odsťahovaní a prídu do
Cirkevného zboru len pri nejakej príležitosti. V tomto vás preto prosím o veľkú pomoc a tiež aj o
trpezlivosť.

V minulom roku som vykonal 37 pastorálnych návštev v domácnostiach, či v nemocnici, nie-
ktoré spolu 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 roku 2016 som bol znovu zapojený do výpomoci pre Cirkevné zbory Liptovský Hrádok a
Liptovský Mikuláš–Palúdzka (návštevná služba  v nemocnici  a  stredtýždňové služby Božie  v DSS
SČK).

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 2015 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 31.12.2016:
773 (–7 oproti roku 2015).
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II.

A. Hospodársky život zboru (osobitný referát)
1. Revízna správa za rok 2016

Pri pohľade na hospodárenie za rok 2016 zistíme, že Cirkevný zbor sa po finančnej stránke po-
maličky konsoliduje po finančne náročnej oprave a maľovaní vonkajšej omietky na chráme Božom.

Ak príjmy Cirkevného zboru rozmeníme na drobné a porovnáme s predchádzajúcim rokom, pri
milodaroch sme zaznamenali výrazný nárast štedrosti o viac ako 2.100,00 €, k čomu prispeli aj miloda-
ry zo 16–tich pohrebov. Výška milodarov pri počte členov 773 presiahla 11.100,00 € (+2.100 oproti
roku 2015), čo na jedného člena zboru činí v priemere viac ako 14,38 € za rok. Oproti minulému roku
je to nárast o 2,80 € na osobu za rok. Pri oferách 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 3.400,00 €, čo na jedného
člena činí v priemere 4,48 € za rok a aj tu sme zaznamenali aj keď len veľmi mierny, ale predsa pokles
v obetavosti o 0,03 € 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 2017

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z predchádzajúcich období a do výdavkov sme zahrnuli aj
rekonštrukciu elektrickej inštalácie v kostole, ktorú musíme urobiť kvôli odstránenie závad popísaných
v revíznej správe. Najväčšou položkou vo výdavkovej časti sú platby za energie. Plánovaný schodok
rozpočtu bude vykrytý z prebytku hospodárenia za predchádzajúce obdobia.

V priebehu tohto a nasledujúceho roka potrebujeme nahromadiť nemalé finančné prostriedky na
opravu elektroinštalácie v chráme Božom a potom následne na to na opravu vnútornej omietky chrámu
Božieho a vymaľovanie celého interiéru, ktorý sa naposledy 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.

Koncom roka 201 sme však zistili, že časť jednej parcely, ktorá nám bola v reštitúcii vrátená,
nám štát chybou štátnych úradov opäť zobral a parcela bola pri realizovaní Zjednodušeného registra
pôvodného stavu zapísaná znovu na Slovenský pozemkový fond, ktorý nám parcelu pri reštitúcii vrátil.
V súčasnosti sme vstúpili do súdneho sporu o určenie vlastníckych práv k tejto parcele. Právnik, ktoré-
ho sme v tejto veci oslovili sa vyjadril, že na základe predložených dokumentov má Cirkevný zbor veľ-
kú šancu v tomto súdnom spore uspieť.
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C. Vykonané práce
Činnosť v CZ v roku 2016
V uplynulom roku sa v našom CZ okrem bežných prác na úprave a údržbe nekonali žiadne veľ-

ké rekonštrukcie. Boli to brigády, ktoré boli spojené s prácami pri kosení trávy a hrabaní sena. O ďal-
ších vykonaných prácach si môžete prečítať v „Správe o činnosti presbyterstva za rok 2016“, ktorá je
prílohou tejto kňazskej správy.

D. Plánované práce a akcie
Informácie na rok 2017

Okrem iných prác na rok 2017 s Božou pomocou plánujeme rekonštrukciu elektroinštalácie v
kostole. Do popredia sa nám dostáva otázka využitia budovy Evanjelickej a.v. ľudovej školy, ktorá z
roka na rok chátra. Jedným návrhom sa presbyterstvo už zaoberalo. Tento návrh – premena školy na
zborové centrum – však potrebuje nemalé finančné investície, ktoré sa dajú vykonávať len postupne.

V duchovnej oblasti  nás čaká: príprava konfirmácie, príprava Zlatej  konfirmácie, rozbehnúť
pravidelné stretávanie Rodinného spoločenstva, nanovo rozbehnúť pravidelné stretávanie SEŽ. V roku
2017  je  na  Slovensku  už  po  siedmikrát  organizovaný  „Národný  týždeň  manželstva“  a  v  našom
Cirkevnom zbore by sme chceli pre manželov, snúbencov a tých, ktorí chcú vstúpiť do manželstva zor-
ganizovať prednášku a premietnuť film o manželstve. Termín bude včas oznámený podľa možnosti
prednášajúcich.

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

– Strana 17 –



Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2016
Vypracoval a dňa 19. februára 2017 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                              Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

III.

19. Záver
Každodenné napĺňanie slov z knihy proroka Micheáša nás vedie ku zodpovednosti za našich

najbližších pred Pánom Bohom. Je to aj naša zodpovednosť a úloha, aby chodenie v pokore so svojím
Bohom bolo zrozumiteľné 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 2017?

Na základe prečítaných slov z knihy proroka Micheáša v úvode tejto správy si každý z nás musí
uvedomiť, že v pokore chodiť so svojím Bohom nesmie byť iba záležitosťou slov, či nejakého pekného
gesta. V pokore chodiť so svojím Bohom totiž musí byť záležitosťou celého nášho života ako v du-
chovnej oblasti, tak aj v telesnej a materiálnej oblasti.

Na záver si uvedomme dve skutočnosti:

1.V pokore chodiť so svojím Bohom znamená, že sa vedome a verejne hlásim ku kresťanstvu a
ku všetkým kresťanským hodnotám a nielen počúvam, ale aj prijímam Božie slovo a všetko, čo
náš trojjediný Boh vykonal na záchranu a spásu nás hriešnych ľudí.

2.Nechodiť so svojím Bohom znamená, že vedome pohŕdam kresťanstvom, všetkými kresťan-
skými hodnotami, pohŕdam Božím slovom a všetkým, čo náš trojjediný Boh vykonal na zách-
ranu a spásu nás hriešnych ľudí.

Slová z knihy proroka Micheáša, ktoré sme počuli v Biblickom úvode tejto správy by sme teda
mali brať veľmi vážne, a každý jeden deň svojho pozemského života by sme mali tieto slová napĺňať:
„Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láska-
vosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ (Mich 6,8).

Mgr. Mario Činčurák
zborový farár
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IV.

20. Prílohy
Tabuľka – „Štatistické údaje za rok 2016“

Tabuľka – „Vyučovanie náboženstva“

Správa o činnosti presbyterstva za rok 2016

Plánované úlohy na rok 2017

Správa Hospodárskeho výboru za rok 2016

Rozpočet na rok 2017
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Štatistické údaje
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Vyučovanie náboženstva
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Správa o činnosti presbyterstva za rok 2016
Text: „6Ja som zasadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast; 7takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva,

nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. 8Kto sadí a polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú
odplatu podľa vlastnej práce.“

1.List Korintským 3,6–8

Bratia a sestry!

Zborové presbyterstvo sa každý rok snaží pracovať a plniť jednotlivé úlohy hospodárskeho a
duchovného života v zbore, ktoré súvisia s chodom zboru podľa ústavy a cirkevnoprávnych predpisov
ECAV. Zborové presbyterstvo momentálne tvorí 11 presbyterov + dvaja členovia predsedníctva zboru.
Zborové presbyterstvo sa musí schádzať minimálne dvakrát do roka, aby problémy a úlohy mohli byť
spoľahlivo a zodpovedne splnené. Tak bolo aj v roku 2016, keď sa presbyterstvo zišlo dvakrát. Musím
s potešením konštatovať, že dochádzka presbyterov bola na vysokej úrovni a keď aj nastali situácie, že
niektorí presbyteri sa nemohli zasadnutia zúčastniť, neprítomní presbyteri sa dopredu ospravedlnili. Z
toho vyplýva, že k svojej funkcii pristupujú zodpovedne. Chcel by som aspoň v krátkosti napísať, o
čom jednotlivé zasadnutia presbyterstva boli.

Dňa 8.februára 2016 sa uskutočnilo prvé riadne zvolané výročné zasadnutie presbyterstva, ktoré
bolo venované príprave výročného konventu, odsúhlaseniu rozhodujúcich materiálov pre rokovanie kon-
ventu, hospodáreniu CZ za rok 2015, plneniu rozpočtu za rok 2015. Súčasťou rokovania bola správa o
plnení materiálnych, ale aj duchovných úloh a odkúpenie pozemku od OcÚ KÚ Liptovská Kokava,
p.č.102/12, ktorý sa podarilo aj úspešne dohodnúť. Tu je potrebné ešte počkať na odsúhlasenie kúpy po-
zemku od seniorátneho presbyterstva a následne podpísať kúpno-predajnú zmluvu s obcou Liptovská
Kokava. Sestra predsedníčka HV Želmíra Bartošová prečítala správu hospodárskeho výboru o hospodá-
rení zboru za rok 2015. Tu musím konštatovať, že hospodárenie zboru je vyrovnané, všetky finančné
záväzky boli do tohto termínu splnené a neboli zistené žiadne negatívne hospodárske výsledky.

Druhé riadne zasadnutie zborového presbyterstva sa uskutočnilo dňa 21.novembra 2016. Hlav-
nými bodmi programu rokovania bolo navrhnúť kandidáta na zborového dozorcu, lebo zbor celý rok
2016 fungoval pod vedením brata farára a zástupcu zborového dozorcu. Je potrebné, aby každý zbor
mal vedenie ako má mať podľa stanov a predpisov ECAV. Preto bolo potrebné nájsť vhodného kandi-
dáta. Presbyterstva sa zúčastnilo predsedníctvo LOS v zastúpení seniorátneho dozorcu Ing. Petra Gär-
tnera a konseniora Mgr. Stanislava Gregu. Pod vedením predsedníctva LOS prebehla diskusia s jednot-
livými presbytermi, akého kandidáta by si konkrétne z presbyterstva alebo celého zboru kto predstavo-
val. Po navrhnutí niekoľkých mien nakoniec padla voľba na mňa dovtedy zástupcu zborového dozorcu,
kde som po niekoľkých minútach rozmýšľania, ktoré mi boli dovolené, kandidatúru na zborového do-
zorcu prijal. Volebný konvent sa konal 11.12.2016, kde som bol prítomnými konventuálmi za prítom-
nosti predsedníctva LOS riadne podľa Ústavy ECAV a Cirkevnoprávnych predpisov zvolený za zboro-
vého dozorcu. Funkcia zborového dozorcu ma napĺňa a verím, že z milosti Božej ju budem plniť zod-
povedne, svedomito, aby náš zbor bol zborom kde viera, súdržnosť a kresťanská láska stále žije.

Je potrebné ešte spomenúť zo zasadnutia presbyterstva, že sestra predsedníčka HV prečítala
správu HV, v ktorej vyhodnotila hospodárenie zboru za I.–III. Štvrťrok 2016, Prerokoval sa stav plne-
nia úloh, úprava rozpočtu na rok 2016, pozvanie na deň LOS v Liptovskom Petre, stretnutie spevo-
kolov, Dištriktuálny deň VD v Poprade a mnoho ďalších podujatí.

Nakoľko bol celý rok 2016 plný rôznych duchovných a materiálnych udalostí, či už v zbore
alebo súkromných životoch, viac presbyterstiev sa nám nepodarilo zvolať.

Úlohy na rok 2016 boli vo väčšej miere splnené, čo ma osobne veľmi teší, no niektoré sa nám,
žiaľ, nepodarilo splniť.  Z tých splnených materiálnych úloh by som spomenul vyčistenie priestoru v
sade pod areálom fary od haluziny a krovín, splanírovanie záhrady po pripojení kanalizácie fary, úpra-
va krovín a stromov v areáli fary, vyčistenie areálu starej školy od starej trávy, ktoré je potrebné vy-
konávať každý rok, aby nám majetok nezarástol a neschátral. Žiaľ, tu musím konštatovať, že brigád sa
poväčšine zúčastňujú presbyteri, ale mojou túžbou je, aby sa viac zapájali do týchto prác aj jednotliví
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členovia nášho zboru, aby ťarcha prác v zbore neležala len na pleciach samotných presbyterov. Z du-
chovných splnených úloh ma teší organizácia ProChrist 2016, zorganizovanie konfirmácie, zlatej kon-
firmácie, reprezentácia a práca nášho spevokolu na vystúpeniach a stretnutiach spevokolov, tábor detí z
detskej besiedky, účasť na dištriktuálnom dni a veľa ďalších podujatí organizovaných LOS alebo VD.

V nesplnených materiálnych úlohách sa nám stále presúva dokončenie fasády na garáži a hos-
podárskej  budove,  vykonanie  revízie  a  následná  oprava  elektroinštalácie  v  kostole,  vymaľovanie
vnútorných priestorov kostola, dokončenie publikácie o našom CZ. Keďže oprava elektroinštalácie je
aj väčšia finančná záťaž, na rozpočet zboru, bude potrebné vyhlásiť zbierky po zboroch v LOS, pozhá-
ňať prípadných sponzorov na dielo a nájsť samotnú firmu na realizáciu diela.

V duchovnej oblasti nás čaká zorganizovať aj tento rok konfirmáciu, zlatú konfirmáciu v prípa-
de záujmu zlatých konfirmandov, pokračovať v stretávaní rodín v našom zbore, chceli by sme obnoviť
stretnutia žien, 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 aj v roku 2016.
Verím, že títo ľudia neochabnú a budú nám pomáhať aj naďalej a samozrejme sa k nim pridajú aj ďalší.
Prajem nášmu zboru, aby sa nám s Božou pomocou podarilo obsadiť stále voľné funkcie zástupcu zborové-
ho dozorcu, zborového kurátora a zvonára, chýbajú nám aj noví presbyteri, kde títo pracovníci na Pánovej
vinici stále chýbajú.  Poďakovať sa chcem tiež bratovi farárovi, všetkým členom a funkcionárom zboru,
spevokolu, pracovníkom Detskej besiedky a všetkým organizačným zložkám CZ. Ďakujem aj Vám bratia a
sestry, že zostávate verný v Kristu a svojou účasťou na službách Božích, na zborových konventoch, ale aj
na rôznych zborových podujatiach vytvárate jedno veľké spoločenstvo veriacich. Nech Vám Boh žehná!

Vykonané práce v CZ ECAV na Slovensku Liptovská Kokava v roku 2016:

 Materiálna oblasť

– revízia a oprava elektroinštalácie – úloha trvá
– úprava a vyčistenie areálu starej školy – úloha splnená
– zriadiť webovú stránku CZ – úloha trvá
– dokončiť a vydať publikáciu o histórii CZ od najstarších čias podnes – úloha trvá
– oprava a vymaľovanie interiéru kostola – úloha trvá
– vykonať rekonštrukciu budovy bývalej cirkevnej školy na zborový dom – úloha trvá
– vyhlásiť verejnú zbierku na opravu a vymaľovanie interiéru kostola v zbore, ale aj v celej cir-

kvi prostredníctvom biskupského úradu – úloha trvá
– zabezpečiť riadny chod CZ v materiálnej a duchovnej oblasti – úloha splnená
– položenie dlažby v kuchynke pri zborovej miestnosti – úloha trvá
– vyčistenie a úprava krovín, stromov v areáli fary – úloha splnená

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 priebež-

ne plnia
– zúčastniť sa stretnutia spevokolov Liptova – úloha splnená
– 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 10.02.2017

Radovan Fronko v.r.
     zborový dozorca
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Plánované úlohy na rok 2017
Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2017 v materiálnej oblasti:

- zabezpečiť vypracovanie revíznej správy stavu elektroinštalačných rozvodov v kostole
- zabezpečiť projekt a samotnú opravu elektroinštalácie v kostole
- zabezpečiť položenie dlažby v kuchynke pri zborovej miestnosti
- zabezpečiť údržbu a opravy na budove starej školy

Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2017 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
- 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 10.02.2017

Spracoval:

Radovan Fronko v.r.
     zborový dozorca  
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Správa Hospodárskeho výboru za rok 2016
Správa o kontrole výsledkov hospodárenia za rok 2016

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 23.januára
2017 bol predložený koncoročný účtovný výkaz. O koncoročnom účtovnom výkaze k 31.decembru
2016 by som Vás bližšie informovala.

Výsledok hospodárenia Cirkevného zboru je nasledovný:
Počiatočný stav: 13.644,57 €
Príjmy celkom: 54.822,86 €
Výdavky celkom: 46.519,90 €
Zostatok: 21.947,53 €

Stav v pokladni:      176,34 €
Detská besiedka:      561,06 €
Stav na bežnom účte: 21.210,13 €
Stav na termínovanom účte k 31.12.2016:          0,00 €
Finančné prostriedky Cirkevného zboru celkom: 21.947,53 €

Na poslednom zasadnutí Zborového hospodárskeho výboru dňa 23.januára 2017 bol tiež pred-
ložený návrh rozpočtu na rok 2017 a doporučený na prerokovanie Presbyterstvom. Uvedený návrh roz-
počtu bol prerokovaný na zasadnutí Presbyterstva dňa 8.februára 2017 s doporučením, aby konvent ná-
vrh rozpočtu schválil. Schodok rozpočtu bude vykrytý z prebytku hospodárenia za predchádzajúce ob-
dobia.

V Liptovskej Kokave dňa 12.februára 2017

Spracovala:

Želmíra Bartošová v.r.
predseda Zborového hospodárskeho výboru
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Rozpočet na rok 2017
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Rozpočet Skutočnosť rozdiel Rozpočet

2016 1 – 12/2016 2017

Výdavky (a) (b) (b-a) (a)

Opravy 705
Obstaranie majetku 0
Cestovné 600 0 -600 600
Repre 0 30 30 30
Telefóny 200 186 -14 200
Stočné 400 442 42 450
Revízie 500 109 -391 500
Poistky 430 429 -1 430
Ostatné 500 955 455
Služby celkom
Časopisy 150
Ceniny 0 0 0 0
Kancelárske potreby 100 74 -26 100
PHM 50 0 -50 50
Čistiace potreby 30 13 -17 30
Ostatný materiál 828 -172
Vodné 400 364 -36 400
EE 527
Plyn -618
Energie celkom -127
Daň z príjmu 130 119 -11 130
Daň z nehnuteľnosti 100 55 -45 100
Daň z úroku 0 0 0 0
Poplatky 100 159 59 150
Prevádzková  réžia -239

Ostatné výdavky -316
Spolu výdavky:

Príjmy
z darov
Dary – iné organizácie 0 0 0 0
z ofier 260
z cirk.príspevku -20
ostatné - administr. 0 0 0 0
úroky 0 0 0 0
ostatné príjmy 152
Príjmy spolu

Hospodársky výsledok 60

Skutočnosť – 
rozpočet

3 000 -2 295 10 000
1 000 -1 000 1 000

1 500
6 630 2 856 -3 774 14 710
1 000 1 150 1 000

1 000 1 000

3 000 3 527 3 000
2 500 1 882 2 500
5 900 5 773 5 900

8 410 8 171 8 460

1 500 1 184 1 500
16 540 12 211 -4 329 24 670

7 600 11 119 3 519 7 600

3 200 3 460 3 200
3 800 3 780 3 800

2 000 2 152 2 000
16 600 20 511 3 911 16 600

8 300 8 240 -8 070
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