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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:  „4Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.  5Milovať budeš Hospodina, svojho
Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. 6Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvo-
jom srdci. 7Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svo-
jom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. 8Priviažeš si ich ako znamenie
na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami 9a napíšeš ich na dveraje svojho domu
a na svoje brány.“

5.kniha Mojžišova 6,4–9

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 stretáme na výročnom konvente, kde sa spoločne chceme nielen pozrieť do minulosti,
ale z nej čerpať aj Božiu múdrosť do budúcnosti života tohto Cirkevného zboru. Dnešný konvent je
chvíľou, kedy si máme povedať pravdu o sebe, o svojom náboženskom a hospodárskom živote v rámci
Cirkevného zboru, do ktorého patríme. Niektorí takéto stretnutia kritizujú. Vadí im, že tu niekedy pad-
nú rôzne protichodné názory, niekomu zase vadí časové rozpätie konventu, iného to zase vôbec nezau-
jíma ako sme v našom Cirkevnom zbore pracovali a ako sme sa do práce zapájali a preto sa mu zdá byť
konvent  zbytočný.  Ak sa  človek  z  rozličných  dôvodov bráni  pohľadu do  minulosti,  nemôže  mať
správny pohľad do budúcnosti. Iba prehodnotenie prežitého môže človeka viesť ku správnym rozhod-
nutiam pre budúcnosť. Teda, inými slovami povedané: Nezáujem o zborové konventy je nezáujmom
o budúcnosť Cirkevného zboru, lebo o jeho smerovaní sa práve v takýchto zhromaždeniach roz-
hoduje. Niekedy to s nami vyzerá presne tak, ako je to opísané v malej knižočke od Bruna Ferrera v
krátkom príbehu s nadpisom  „Choď za mňa Ty!“. Svoju zodpovednosť pred Pánom Bohom nebe-
rieme vážne a radi túto zodpovednosť preložíme na niekoho iného. Raz je to manželka, inokedy zase
učiteľ, potom je to zase farár – vždy si niekoho nájdeme, na koho môžeme tú svoju zodpovednosť
preložiť, presunúť.

Jeden muž každú nedeľu ráno hovorieval svojej žene: „Choď do kostola a pomodli sa za nás
oboch.“ Priateľom vravieval: „Ja nemusím chodiť do kostola, moja žena tam
chodí za dvoch.“ Raz v noci sa mu prisnilo, že so svojou ženou stál pred nebeskou
bránou a čakal, kým sa otvorí. Brána sa  pomaly  otvárala  a  počul  hlas  určený
jeho žene: „Ty môžeš vojsť za dvoch.“ Žena vošla a brána sa zatvorila.

Mužovi prišlo tak zle, že sa prebudil. Najviac  prekvapená  bola
však jeho žena, keď jej v nedeľu ráno povedal muž: „Dnes idem do kostola s tebou.“

Text, ktorý sme pred malou chvíľkou počuli z 5.knihy Mojžišovej, zo 6.kapitoly, je vyznaním
viery Izraela v jediného živého Boha, Hospodina. Izraelci toto vyznanie používali každý deň ako zá-
klad svojej raňajšej a večernej modlitby. Museli ho vedieť naspamäť a neustále sa k týmto slovám
vracali ako k základným ukazovateľom životnej cesty a predpokladom radostného a plného života. V
tomto vyznaní  Izraelci  nekompromisne odmietali  vieru,  formu a tiež  normy okolitých pohanských
národov. Zároveň je tu povedané, že všetko, čo Hospodin stanoví ako pevné pravidlo viery a života pre
súčasnosť i celú budúcnosť, je záväzné pre každého, kto Hospodina uctieva a vzýva – kto v Neho verí,
kto Hospodinovi dôveruje.

Prikázanie – Milovať Pána Boha celou svojou bytosťou – označil Pán Ježiš ako najväčšie priká-
zanie zákona. Obsahovo je príbuzné s prvým z desiatich prikázaní:  „Ja som Hospodin, tvoj Boh;
nebudeš mať iných bohov okrem mňa.“ (2M 20,2–3; 5M 5,6–7)
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Zákon – či sa už jedná o Boží alebo ten ľudský – sa obyčajne považuje za cudzie teleso, ktoré
zvonku prichádza do života človeka a núti ho robiť niečo, na čo nemá veľkú chuť, alebo človeku zaka-
zuje robiť veci, ktoré ho priťahujú. Keby toto bolo všetko, čo vieme o Božom zákone povedať, bolo by
toho veľmi málo, bolo by to plytké a úplne prevrátené.

Zmysel Božieho zákona je však iný. Boží zákon upozorňuje človeka na jeho pravé, skutočné
bytie, upozorňuje človeka, čím človek je vo svojej podstate, a čím by preto mal byť aj v skutočnosti.
To, že je vôbec potrebné, aby človek bol upozornený na ľudskú podstatu, to už samo osebe hovorí
niečo o situácii človeka. Za normálnych okolností by malo byť prirodzené, aby človek vedel, čím je on
sám vo svojej podstate, aby vedel o dobrých možnostiach, ktoré Pán Boh vložil do jeho bytosti. Kto je
zaľúbený, tomu netreba osobitne hovoriť, že toho druhého má milovať. Keby s človekom bolo všetko
v poriadku, nebolo by človeka potrebné osobitným zákonom upozorňovať na jeho podstatu a jeho
možnosti. Keďže je však potrebné upozorňovať ho na to – a zákon Boží ukazuje, že je to potrebné –
tak to znamená, že sa muselo niečo stať, čo človeka odcudzilo, odviedlo od jeho opravdivého bytia.

Tretia kapitola 1.knihy Mojžišovej hovorí názorným spôsobom o tom, ako sa človek odcudzil
od základu svojho bytia, od Pána Boha, a tým aj od svojej pravej existencie. V náboženskej reči sa táto
tragická udalosť a tragická situácia človeka, ktorá z toho vznikla, nazýva hriechom. Ale aj ľudia, ktorí
neuznávajú náboženské slovo „hriech“, musia pri pohľade na človeka a na svet povedať, že s člove-
kom a so svetom niečo nie je v poriadku. Vysvetlenie tohto zlého stavu je u rozličných ľudí rozličné,
ale tušenie alebo poznanie, že človek a ľudstvo je vo veľmi zlom položení, je všadeprítomné. Preto je
v tejto situácii veľkým dobrodením Boží zákon, ktorý nám formou prikázaní hovorí, čo je naša ľudská
podstata.

Boží zákon obsahuje mnoho rozličných prikázaní, ale najdôležitejšie zo všetkých je to, ktoré
sme čítali na začiatku tejto výročnej kňazskej správy:  „Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný
Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.“  (5M
6,4–5). Z toho pre nás jednoznačne vyplýva, že človek zásadne, podstatne, principiálne patrí k Pánu
Bohu. Len v Božej blízkosti, len v spojení s Pánom Bohom môže mať človek plnosť života. Len pri
Pánu Bohu je pre človeka opravdivý domov. Ak človek žije mimo kontaktu s Pánom Bohom, žije v
cudzine, a to i vtedy, keby sa mu podľa ľudských meradiel vodilo akokoľvek dobre. Preto má človek
milovať Pána Boha celou svojou bytosťou a usilovať sa žiť v Jeho stálej blízkosti.

Prečo je práve toto normálny spôsob ľudského bytia a prečo je všetko ostatné nenormálne? Veď
poznáme mnoho iných koncepcií a spôsobov života. Tak prečo spomedzi veľkého množstva chápania a
spôsobov života, ktoré existujú, označujeme za jediný normálny spôsob práve život v Božej blízkosti?
Nuž preto, lebo náš život, naše bytie je v plnom rozsahu závislé od Pána Boha. On je základ nášho ži-
vota. Vyšli sme z Jeho rúk. Žijeme len preto, že to On chce. Keď sme ohrození smrťou, jediný On nás
môže zachrániť. Život izolovaný od Neho neexistuje, lebo On je jediný prameň života. Na veci nič ne-
mení, že to mnohí nevedia, že to mnohí ignorujú, že to mnohí popierajú a proti tomu protestujú. Prav-
da ostáva pravdou, nech si ľudia myslia o nej čokoľvek. Preto musíme povedať: Život v Božej blíz-
kosti je jediný normálny spôsob života.

Keby človek fakticky žil v Božej blízkosti, keby Pána Boha miloval celou svojou bytosťou,
nebolo by potrebné toto prikázanie. Keďže toto prikázanie je potrebné, vidno z toho, že človek proti
nemu hreší. Hrešiť môže rozličnými spôsobmi.

Jedným typom hriechu proti tomuto prikázaniu lásky k Pánu Bohu je to, ak sa človek formálne,
slovami síce hlási k viere v Pána Boha, ale Pán Boh mu je len nedeľnou, kostolnou záležitosťou, a nie
najvyššou, bezpodmienečnou záležitosťou. V takom prípade vyhradí človek Pánu Bohu nejaký kútik
svojho srdca, nejakú malú, nepatrnú čiastočku svojho času, ale nedovolí Mu preniknúť do všetkých ob-
lastí svojho života. Vtedy si človek povie: „Hodina za týždeň v nedeľu v kostole, (alebo v tom horšom
prípade – dve hodinky do roka – na Štedrý večer a na Veľký piatok) – to úplne stačí. Tento čas Ti, Pane
Bože, venujem, ale prosím, aby si do môjho ostatného času nevstupoval a neznepokojoval ma. Nev-
stupuj, prosím, do mojich všedných záležitostí v rodine, v práci, v ekonomických a finančných ve-
ciach.“ Tak sa potom stane, že skoro všetky životné záležitosti a problémy rieši takzvaný „veriaci“
človek tak, akoby Pána Boha nebolo, akoby o Ňom nikdy nepočul. Proti takémuto úbohému nábožen-
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stvu zdôrazňuje prečítaný text, že Pána Boha treba milovať celým srdcom, celou dušou, celou silou, že
Ho treba milovať totálnym spôsobom. 

Ďalším typom hriechu proti tomuto prikázaniu lásky k Pánu Bohu je to, ak si človek nájde roz-
ličné veci z pominuteľného sveta, a tie povýši vo svojom živote do funkcie boha, z nich urobí pre seba
záležitosť najvyššej dôležitosti. Môžu to byť peniaze, majetok, úspech, sláva, spoločenské postavenie,
telesná krása, telesná sila, luxus, spoločenská prestíž, veľká moc, sex, drogy, alkohol a podobne. (Nie-
ktoré z týchto vecí môžu mať pri správnom používaní rozumnú funkciu, ale u mnohých ľudí sa stávajú
najvyššou hodnotou, nad ktorú nepoznajú nič vyššie. Vtedy sa tieto veci stávajú modlami.)

Čo znamená toto najväčšie prikázanie? Čo to znamená milovať Pána Boha? V príkaze „milovať
Hospodina“ sa nemyslí na city, nemyslí sa ani na pestovanie zbožnej nálady, ale tu sa myslí na posluš-
nosť a na vernosť z lásky k Pánu Bohu. Táto láska sa má prejaviť v celom myslení, čo podľa židovské-
ho nazerania predstavuje naše srdce. Rovnako sa táto láska má prejaviť aj v celom živote a vo všetkých
túžbach, čo predstavuje našu dušu. Rovnako tak sa táto láska má prejavovať aj v každodennom konaní,
čo predstavuje našu silu. Zároveň tu ide o to, že Hospodinovi patrí celé srdce, celá duša, všetky sila –
teda nie len nejaká časť, ale úplne všetko. Hospodin je v tomto smere veľmi náročný na človeka: On
chce úplne všetko – celého človeka. V tomto prikázaní sa nápadne zdôrazňuje slovo „celý“. Pána Boha
máme milovať celým srdcom, celou dušou, celou silou. Nič z toho, čo sme, čo máme, čo k nám patrí,
nemá byť v tomto ohľade výnimkou. Milovaním Pána Boha má byť bez výnimky charakterizovaná,
poznačená, preniknutá celá naša bytosť, všetko naše myslenie, všetok náš čas, každé miesto, na ktorom
sa nachádzame. Keď hovoríme o Božej všadeprítomnosti, musíme myslieť aj na toto prikázanie: Pán
Boh chce byť a má byť bez výnimky všadeprítomný v celom našom živote. Myšlienka na Pána Boha a
zvrchovaný rešpekt pred ním má preniknúť všetko, čo tvorí obsah nášho života, teda nielen nedeľné
chvíle, ale aj každodenné chvíle, situácie, problémy.

To neznamená, že máme v každej chvíli spomínať Božie meno, ale znamená to, že na všetkých
jednotlivostiach nášho života má byť cítiť, že ich diriguje, usmerňuje, riadi Pán Boh. Zmysel modlitby,
čítania Biblie,  účasti  na službách Božích,  na večeri  Pánovej  a ostatných náboženských úkonoch je
práve to, aby cez tieto príležitosti ako cez otvorené dvere vstupoval Pán Boh do nášho života a prenikal
do všetkých jeho oblastí. Chápať svoj život so všetkými obsahmi ako Boží dar a byť Mu za to vďačný,
nosiť vo svojom srdci bázeň Božiu, to znamená najvyšší rešpekt a zodpovednosť pred Pánom Bohom,
túžiť po Pánu Bohu ako po svojom najopravdivejšom domove – to všetko patrí k tomu, o čom prečíta-
ný text hovorí ako o milovaní Pána Boha celou bytosťou.

Keď Pán Ježiš povedal, že toto je najväčšie prikázanie v zákone, hovoril na základe vlastnej
skúsenosti. On žil v plnej miere podľa tohto prikázania, a na jeho vnútornom pokoji, vyrovnanosti, ra-
dosti môžeme vidieť, koľko požehnania z toho plynie. Toto prikázanie sa nám ponúka ako jedinečná
životná možnosť, šanca aj pre nás.
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2. Bohoslužobný život
„Kážte (zvestujte) evanjelium každému stvoreniu.“

V bohoslužobnom živote Cirkevného zboru sa v uplynulom roku 2014 udialo niekoľko zmien.
Vzhľadom na to,  že  od  1.júla  som bol  menovaný za  administrátora  Cirkevného zboru  ECAV na
Slovensku Pribylina, sme aj v našom Cirkevnom zbore pristúpili k niektorým úpravám a zmenám v
bohoslužobnom živote. V mesiacoch september a október sme najprv hľadali najvhodnejšie rozloženie
jednotlivých aktivít Cirkevného zboru, aby sa navzájom neprekrývali s najnutnejšími aktivitami v ad-
ministrovanom zbore.  Následne  sme  od  mesiaca  november  prikročili  k  zavedeniu  pravidelnosti  v
stretávaní Rodinného spoločenstva a tiež stretávania Spoločenstva evanjelických žien. Pri spätnom po-
hľade na záver plynulého roka môžeme povedať, že v živote Cirkevného zboru je obdobie, kedy sa
nám darí dodržať stanovený rozpis stretnutí, ale rovnako je aj obdobie, kedy sa tohto rozpisu z rôznych
dôvodov a príčin držať nedokážeme.

Ak sa pozrieme na štatistické záznamy návštevnosti jednotlivých bohoslužobných stretnutí, zis-
tíme, že už druhý rok po sebe sme boli akoby „na hojdačke“. Raz návštevnosť stúpla, inokedy zase vý-
razne  poklesla.  Priemerná  návštevnosť  jednotlivých bohoslužobných stretnutí  v  uplynulom roku v
mnohých ukazovateľoch klesla, niekde však mierne stúpla. Niekde sme sa teda v porovnaní s rokom
2013 dostali do plusových čísel, niekde sme zase zostali už štvrtý rok po sebe v mínusových číslach a
niekde sme si zachovali úroveň predchádzajúceho roka.

Pokles priemernej návštevnosti sa prejavil ako pri adventných a pôstnych večierňach, tak aj pri
hlavných službách Božích v nedele a sviatky a tiež aj na modlitebných týždňoch. Je veľmi smutné a
zároveň je to aj nepeknou vizitkou celého Cirkevného zboru, že najväčší pokles návštevnosti sme za-
znamenali  na službách Božích,  ktoré v uplynulom roku 2014 v čase choroby alebo neprítomnosti
domáceho brata farára odslúžila sestra farárka z Pribyliny, alebo bratia farári z okolitých Cirkevných
zborov. Keď sme sa na začiatku tejto správy venovali vyznaniu viery Izraela v Hospodina, musíme sa
teraz oprávnene pýtať: Ako vyzerá to naše vyznanie viery v tohto jediného živého Boha? Aké svedec-
tvo viery vidieť na našich životoch, ak našu účasť na službách Božích alebo aj na iných cirkevných
akciách ovplyvňuje to, kto bude slúžiť, kto bude zvestovať slovo Božie? Čo chceme takýmto svojím
postojom naučiť budúce generácie? Určite to nie je láska, bázeň a úcta k Pánu Bohu.

Je však veľkým potešením, že mierny nárast priemernej účasti sme zaznamenali pri nedeľných
večerných službách Božích, ale aj na stretnutí dorastu a veľký nárast (až o 95) sme zaznamenali pri pri-
slúžení sviatosti Večere Pánovej.

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

znanie viery v trojjediného Pána Boha. Bola to príležitosť privádzať svojich synov a dcéry, svojich
vnukov a vnučky, svojich krstných synov a krstné dcéry do spoločenstva veriaceho ľudu. Z vekového
zloženia prítomných členov Cirkevného zboru na jednotlivých podujatiach môžeme povedať, že práve
toto je náš najväčší kameň úrazu. Vo svojich rodinách nedokážeme a nevieme našim deťom, vnúčatám,
krstným deťom vštepovať Božie slovo, učiť ich láske a bázni pred Pánom Bohom. A prečo je to tak?
Nuž aj  preto,  lebo v chráme Božom, na Biblických hodinách, ale  aj  pri  iných stretnutiach nám v
Cirkevnom zbore chýbajú muži – otcovia rodín, ktorí od Pána Boha dostali úlohu vyučovať svoje deti,
vnúčatá, krstné deti – vštepovať im Božie slovo, lásku, bázeň a úctu k Pánu Bohu. Kým v minulosti ot-
covia oveľa viac dbali na kresťanskú výchovu vo svojich rodinách, dnes sa kresťanská výchova v rodi-
nách vo veľkej miere zanedbáva. Mužovia – otcovia v našom Cirkevnom zbore nemajú ani najmenší
záujem sa stretávať pri Božom slove. V uplynulom roku bolo niekoľko príležitostí, aby sa muži stretli,
no tieto možnosti ostali nevyužité. Na seniorátnom stretnutí mužov v Liptovskej Sielnici sa zúčastnil
okrem brata farára len jeden jediný muž z nášho Cirkevného zboru. Rovnako to bolo aj v prípade, keď
sa v našom Cirkevnom zbore v zborovej miestnosti konalo stretnutie mužov Horného Liptova. Keď
muži nemajú záujem vzdelávať sa v Božom slove, napredovať a rásť vo viere, potom ani nemôžu plniť
Boží príkaz, aby naučili svoje deti milovať Hospodina a Jeho sväté slovo. Mužovia – otcovia si v tom
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lepšom prípade povedia, že je to úloha ženy – matky, aby vychovávala deti, aby sa s nimi modlila, aby
chodila  do  kostola,  aby chodila  na Biblické  hodiny,  aby chodila  na jednotlivé cirkevné stretnutia.
Mužovia – otcovia rodín, keď sa takto zriekli svojej výchovnej úlohy, si potom bez akýchkoľvek výči-
tiek sadnú pred televíznu obrazovku a sledujú nejaký športový prenos, alebo v tom horšom prípade za-
sadnú v krčme ku alkoholu. Trojjediného Pána Boha a Jeho sväté slovo takto vymenili za iných bôži-
kov a božstvá – novodobé modly, ktorým nedeľu čo nedeľu, sviatok čo sviatok, deň čo deň slúžia a
klaňajú sa im. Čo v tejto neutešenej situácii robiť? Neostáva nám nič iné, len sa modliť, aby mužovia –
otcovia prestali byť ľahostajní a zobrali vážne úlohu výchovy svojich detí,  vnúčat a krstných detí.
Modliť sa, aby muži túžili vzdelávať sa v Božom slove a následne mohli vyučovať svoje potomstvo.

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. V mesiaci november (21.nedeľa po Svätej Trojici) sme s dorastom pripravili mládežníc-
ke služby Božie. 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 program – scénku, ale pre chorobu brata farára a tiež účinkujúcich zostal tento program do
budúceho roku. Na prípravu zvesti Božieho slova na hlavné služby Božie som používal perikópové
texty,  ktoré  boli  určené  ústredím našej  cirkvi  na  dané  príležitosti.  Niekedy som však  zvolil  iný,
priliehavejší text z Biblie.

Slávnostné  služby Božie  sa  konali  4–krát  (1.slávnosť  Veľkonočná,  1.slávnosť  Svätodušná,
Štedrý večer a 1.slávnosť Vianočná) s priemernou účasťou 249 členov, čo je rovnaký počet ako v roku
2013. V nedele a ostatné sviatky sa služby Božie konali 62–krát s priemernou účasťou 118 členov, čo
je o 2 členov menej ako v roku 2013.

b) Večerné služby Božie
Večerné služby Božie sa v CZ v roku 2014 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 12x s priemernou účasťou 36 členov, čo je oproti roku 2013 nárast návštev-
nosti o 2 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 polovica členov spevo-
kolu neprichádza na večerné služby Božie – a to je veľmi smutné vyznanie našej viery v Pána Boha.

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

kedy sme v roku 2014 mali večierne a oproti roku 2013 sme aj tu zaznamenali väčší pokles v návštev-
nosti na adventných večierňach a miernejší pokles na pôstnych večierňach. Pôstne večierne sa konali v
utorok a vo štvrtok o 17,00 hodine a adventné večierne sa konali v stredu 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 plánovali adventný modlitebný týždeň. Modlitebné týždne budú spomínané na
inom mieste tejto správy.

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

Božie
4x
(0)

249
(0)

31,64
(+0,44)

2. Nedele a sviatky 62x
(+2)

118
(–2)

14,99
(–0,05)

3. Večerné služby 
Božie

12x
(–4)

36
(+2)

4,57
(+0,31)

4. Pôstne
večierne

9x
(+4)

36
(–1)

4,57
(–0,07)

5. Adventné
večierne

2x
(–1)

31
(–3)

3,94
(–0,32)
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3. Sviatosti
a) Krst svätý

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

posolstvo milosti. Ak myslíme na rodičov, ktorí prinášajú svoje deti ku krstu, musíme prosiť, vyznáva-
nie viery v trojjediného Pána Boha u týchto rodičov a krstných rodičov prinieslo svoje ovocie v živote
ich ratolestí. Veľmi totiž záleží na tom, aký vzťah k Pánu Bohu majú rodičia krstených detí, lebo také
je potom aj vyznanie ich viery. Či je to len nejaká zaužívaná tradícia, alebo je zodpovednosť pred troj-
jediným Pánom Bohom za život krsteného dieťaťa.

Aj v tohtoročnej kňazskej správe musím nanovo pripomenúť a zdôrazniť, že  Krst svätý ako
cirkevný posväcujúci úkon patrí do spoločenstva veriacich a teda má mať svoje pevné miesto v
rámci služieb Božích. Krst  svätý totiž nie je len rodinná udalosť,  ale je to udalosťou Cirkevného
zboru–spoločenstva  veriacich  v  Pána  Ježiša  Krista.  Ak  teda  Krstom  svätým prijímame  do  nášho
Cirkevného zboru, do Cirkvi Kristovej nového človeka, netýka sa to len najbližšej rodiny, ale týka sa to
celého kresťanského spoločenstva.  V uplynulom roku sme v našom CZ prislúžili túto sviatosť 4–
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 pýtať: 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 2013 nám počet krstov stúpol – a síce len o 1 krst. V štatistike sme sa tak po nie-
koľkých  rokoch  dostali  z  mínusových  čísel  do  plusových.  V uplynulom čase  sme  však  v  našom
Cirkevnom zbore zaznamenali mierny nárast počtu narodených detí a dúfame, že rodičia v krátkom
čase prídu na farský úrad požiadať o pokrstenie týchto detí. Napriek tomuto pozitívnemu očakávaniu
naďalej pretrváva pokles počtu obyvateľov obce a tiež aj počtu členov Cirkevného zboru, na čom sa
podpísala najmä migrácia (sťahovanie) obyvateľov z vidieka do miest kvôli  zamestnaniu.  Teší nás
však, že niektorí mladí ľudia napriek zložitejšiemu dochádzaniu do zamestnania sa rozhodli zostať v
našej obci a teda aj v našom Cirkevnom zbore.

Liptovská Kokava

rok 2014
porovnanie

s r.2013

Krsty 4 +1

b) Večera Pánova

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

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

Táto sviatosť však nemá byť iba navodením skormúteného srdca nad vlastnou nehodnosťou
pred Pánom Bohom, ktorá je spôsobená našim hriechom. Má to byť zároveň aj slávenie stolovania s
Kristom, ktorý je obetovaným, ale zároveň aj vzkrieseným a osláveným Pánom. 
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Sviatosť Večere Pánovej bola v uplynulom roku 2014 prislúžená v chráme Božom jedenásťkrát,
čo je o dva razy viac ako v roku 2013. V štatistike je oproti roku 2013 výrazný nárast počtu mužov, ale
tiež je aj nárast počtu žien – komunikantov, ktorí pristúpili ku Večeri Pánovej (VP). Je veľmi smutné,
že mnohí členovia Cirkevného zboru nepociťujú potrebu pristupovať ku stolu milosti. V domácnosti
bola VP prislúžená 10 (–2) členom Cirkevného zboru, čo je pokles o 2 členov. Ak si uvedomíme, koľ-
ko je v našom Cirkevnom zbore ťažko chorých členov, ktorí nemajú možnosť prichádzať do spoločen-
stva 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. V tomto počte sú započítaní aj
rodinní príslušníci, ktorí prijímali hod Pánov v domácnosti spolu ako rodina.

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

Liptovská Kokava muži ženy Spolu
Chrám Boží 232 (+61) 471 (+35) 703 (+96)
Domácnosť 0 (–2) 10 (0) 10 (–2)
Nemocnica – ústavy 0 (0) 1 (+1) 1 (+1)
Spolu 232 (+59) 482 (+36) 714 (+95)

4. Konfirmácia
„Buď verný až do smrti …“

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

Na konfirmáciu sa v súčasnosti pripravujú deti len v druhom ročníku a konfirmandi sa učia z
konfirmačnej príručky „Verím a sľubujem“, ktorú zostavil brat farár Miroslav Hvožďara. Vyučovanie
konfirmácie je 2 hodiny do týždňa. Jedna hodina je venovaná preberaniu konfirmačnej látky a druhá
hodina je zameraná praktickým smerom teda na vytváranie spoločenstva pri Božom slove, modlitbách
a mládežníckych piesňach – čo v praxi znamená stretávanie sa dorastu (konfirmačnej mládeže). Mojou
túžbou je, aby sa do konfirmačnej prípravy detí zapojili aj rodičia konfirmandov.

Konfirmácia sa v uplynulom roku 2014 konala 15.júna v nedeľu Svätej Trojice. Konfirmova-
ných bolo 9 detí, z toho 4 chlapci a 5 dievčat. V druhom ročníku sa na konfirmáciu nepripravuje ani
jedno dieťa. V prvom ročníku je zapísaných 8 detí, z toho 4 chlapci a 4 dievčatá.

Liptovská Kokava
Deti Dospelí Spolu

Konfirmácia 9
(+9)

0
(0)

9
(+9)
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5. Pristúpili do cirkvi/zboru a vystúpili z cirkvi/zboru
Táto kolónka minulého roku nezostala prázdna.
V uplynulom roku sa do Cirkevného zboru prihlásil jeden člen, odhlásilo sa 0 členov, nikto ne-

pristúpil a 3 členovia vystúpili z cirkvi (kvôli neplateniu cirkevného príspevku).

Liptovská Kokava

rok 2014
Porovnanie

s r.2013

Pristúpili 0 0

Vystúpili 3 +3

Prihlásili sa 1 –1

Odhlásili sa 0 –1

6. Bohoslužobné výkony
a) Sobáš

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

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

V minulom roku 2014 na spoločnú cestu životom bol vyprevadený len 1 manželský pár (čo je
rovnaký počet ako v roku 2013).

Každoročne pripomínam vo výročnej kňazskej správe mladým ľuďom, ktorí chcú vstúpiť do
manželského zväzku kresťanským spôsobom, aby sa ohlásili najmenej 2 mesiace pred sobášom z dô-
vodu pastorálnej prípravy snúbencov na manželstvo, ktoré pozostáva z niekoľkých stretnutí. Na mojich
predchádzajúcich pôsobiskách sa mi totiž stalo, že prišli snúbenci požiadať na faru o sobáš dva týždne
pred stanoveným termínom sobáša s tým, že pozvánky už sú rozoslané, všetko je pripravené, ale za-
budli na vybavenie potrebných náležitostí na štátnej matrike a na farskom úrade, bez ktorých nie je
možné snúbencov zosobášiť.

Inou kapitolou je sobáš rozvedených, kedy je nutné žiadať dišpenz (povolenie k sobášu) pre
rozvedeného (rozvedených) od brata biskupa a bez tohto dišpenzu nie je možné cirkevný sobáš vy-
konať. Podľa Cirkenoprávnych predpisov je lehota na vybavenie dišpenzu 30 dní od podania žiadosti
na Biskupskom úrade Východného dištriktu v Prešove cestou tunajšieho farského úradu.

Liptovská Kokava

rok 2014
porovnanie

s r.2013

Sobáše 1 0
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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 vydávať svedectvo viery alebo aj neve-

ry môže v takomto prípade skrze spomienky aj zosnulý. V uplynulom roku sme mohli svedectvo viery
vydať  alebo  aj  prijať  v  13–tich  prípadoch  rozlúčky (čo  je  o  1  viac  ako  v  roku  2013).  V nádeji
vzkriesenia a večného života sme sa v našom CZ v uplynulom roku rozlúčili s 8 mužmi (+1) a 5 že-
nami (0). Chvíle lúčenia budú vždy smutné, ale nemusia byť beznádejné. Pán Ježiš Kristus nám vo
svojom slove dáva napomenutie, povzbudenie a zároveň aj nádej, keď nám jasne hovorí, aby sme sa
nestrachovali, ale verili. Pri rozlúčkach s našimi blízkymi si však môžeme oveľa intenzívnejšie uvedo-
movať, aké dôležité je v živote človeka svedectvo viery v živého Pána Boha.

Myslím,  že  dobre  rozumieme  zmyslu  kresťanskej  rozlúčky s  našimi  zosnulými.  Na  jednej
strane je to účasť na smútku zarmútenej rodiny, a na druhej strane je to hlavne svedectvo našej viery,
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 2014
porovnanie

s r.2013

Pohreby 13 +1

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 podrobnom preberaní Modlitby Pánovej – Otčenáša. Biblických
hodín sa zúčastňovalo priemerne 10 členov nášho CZ.

Liptovská Kokava
počet priemer %

Biblické 
hodiny

11x
(–1)

10
(–2)

1,27
(–0,23)

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 dvoch modlitebných týždňov,  ktoré sú
pravidelne organizované na začiatku kalendárneho roka, v pôste a v advente kvôli chorobe brata farára
sa modlitebný týždeň nekonal. Poučení situáciou z predchádzajúceho obdobia sme modlitebné týždne
aj v uplynulom roku 2014 usporiadali v rámci večierní alebo Biblickej hodiny.

Na začiatku roka 2014 sme mali v našom CZ Aliančný modlitebný týždeň s priemernou účas-
ťou 24 členov. Tento týždeň bol počas večierní v nedeľu a v stredu na Biblickej hodine.

V týždni  medzi  5.a  6.pôstnou nedeľou sme mali  v  našom CZ pôstny modlitebný týždeň s
priemernou účasťou 38 členov. Tento modlitebný týždeň bol počas večierní v nedeľu, v utorok a vo
štvrtok.
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V týždni medzi 3.a 4.adventnou nedeľou sme plánovali adventný modlitebný týždeň, ale tento
sa nepodarilo uskutočniť.

Liptovská Kokava

č. Príležitosti Počet dní
Priemerná

účasť
%

1. Aliančný modlitebný týždeň 3
24

(–2)
3,05

(–0,21)

2. Pôstny modlitebný týždeň 3
38

(–4)
4,83

(–0,43)

3. Adventný modlitebný týždeň 0
0

(–31)
0

(–3,88)

c) Stretnutia mládeže
Mladí ľudia by mali vytvárať spoločenstvo a zároveň toto spoločenstvo by im malo byť nápo-

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

Práca s mládežou v našom cirkevnom zbore by mala byť rozdelená do takých troch základných
úrovní – dorast, mladšia mládež, staršia mládež. Mladšia a staršia mládež sa v našom CZ nestretáva. Je
smutné, že mladí ľudia si nájdu dostatok času na to, aby išli na diskotéku, na zábavu, do baru, na fut-
bal, či hokej, ale nenájdu si ani trošku času na spoločenstvo pri Božom slove, piesňach a modlitbách.

Spoločenstvu pri Božom slove, piesňach a modlitbách sa snažíme naučiť dorast – konfirmačnú
mládež. Dorast sa stretával pravidelne počas školského roka v piatok po vyučovaní konfirmácie a zú-
častňovali  sa týchto stretnutí  skoro všetci  konfirmandi.  Vedenie dorastu aj  v roku 2014 zostalo na
pleciach brata farára. Veľkou pomocou pri príprave dorastu je bratovi farárovi druhá dcéra – Júlia Čin-
čuráková.

Na našich stretnutiach pri študovaní Božieho slova, na spoločných modlitbách a rozhovoroch
rozmýšľame o živote, o Pánu Bohu, o sebe, a tiež sa spoločne zahráme rôzne hry. Je však smutné, že
mladých ľudí treba do všetkého tlačiť. Akoby nemali žiadnu chuť a ani motiváciu urobiť niečo pre svoj
duchovný život.  Najviac sa neochota dorastencov–konfirmandov 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 2014 malo len jedno
stretnutie. Podarilo sa nám ho zorganizovať v mesiaci november, keď k nám zavítala sestra farárka
Daniela Mikušová z Liptovského Petra. Hlavná téma stretnutia bola „Ženy v Biblii – Eva“. Ženy a
dievčatá sa však zapojili aj do prípravy rôznych akcií v CZ ako boli napríklad: stretnutie mužov Horné-
ho Liptova; príprava SPK; spoločné posedenie spevokolu, presbyterov a funkcionárov v lete vo farskej
záhrade; evanjelizácia s Curtom Westmanom, a iné.

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

čenstva (Rodín). V prvej polovici roka 2014 sme boli na stretnutí rodín a manželských párov v dvoch
okolitých Cirkevných zboroch. Od novembra sme začali s pravidelným stretávaním podľa rozpisu akti-
vít. Stretávanie RoS je plánované vždy v 2.nedeľu v mesiaci o 16,00 hodine v zborovej miestnosti. Pre
manželov, snúbencov, zamilovaných, ale aj nezadaných aj v tomto roku 2015 pripravujeme spoločné
stretnutie so SEŽ, ktoré sa uskutoční 8.marca 2015. Stretnutie sme museli z organizačných dôvodov
preložiť z dnešnej nedele (15.február) na tento neskorší termín. Prednáškou na tému „Okultizmus a po-
very“ poslúži brat farár Viktor Sabo.
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f) Mládežnícka hudobná skupina

V CZ nie je žiadne hudobné teleso.

g) Spevokol

Aj pri  tejto  službe  môžeme hovoriť  o  vyznávaní  viery v trojjediného Pána Boha.  Zborový
spevokol vyznáva vieru nacvičenými piesňami, ktorými obohacoval služby Božie pri rôznych sviat-
koch a slávnostiach v domácom zbore ale aj mimo neho. Sestra dirigentka PaedDr. Jaroslava Oravcová
pripravila krátku správu o zborovom spevokole za rok 2014.

Evanjelický a.v. spevokol v Liptovskej Kokave sa z Božej milosti dožil ďalšieho kalendárneho
roku. Ten predchádzajúci bol opäť plný spevu, hudby, nácvikov, stretnutí či vystúpení. Spevokol pracu-
je v takmer stabilnom zložení 30-35 členov, aj keď v tomto roku sme sa trochu rozrástli o dve sopra-
nistky, pani Eriku Rúčkovú a pani Oľgu Malatovú. Tešíme sa každému prírastku, no i naďalej cítime
nedostatok mužských hlasov.

 Členovia spevokolu sa stretávajú na svojich nácvikoch podľa potrieb vzťahujúcich sa na vystú-
penia v domácom prostredí či mimo nášho cirkevného zboru. Nácviky sa vždy začínajú hlasovou roz-
cvičkou a pokračujú buď delenou, alebo spoločnou skúškou všetkých hlasov. 

V roku 2014 sme absolvovali spolu 11 vystúpení, či už v domácom chráme alebo mimo neho.
Nacvičili sme niekoľko nových skladieb – Je Pán moje svetlo, Missa in dominicis adventis – časť Ky-
rie, Ave verum corpus a „oprášili“ sme aj niektoré dávno spievané piesne – Vyvolený národ, Zachovaj
nás v svojom slove. 

 Na domácej pôde sme radi poslúžili naším spevom, a tým obohatili slávnostné bohoslužby po-
čas vianočných, veľkonočných či svätodušných sviatkov, pri konfirmácii, zlatej konfirmácii, výročitých
sviatkoch. Tak ako každoročne, aj tento rok sme prišli spolu s ostatnými spevokolmi z nášho regiónu
spevom duchovných piesní naplniť tradíciu Koncertu spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne. 

Na záver by som sa rada poďakovala všetkým členom spevokolu, že si popri svojich povinnos-
tiach nachádzajú čas, aby sme sa mohli spoločne stretávať na nácvikoch, vystúpeniach, aktivitách, a že
piesňou môžeme oslavovať nášho Pána. Vďaka patrí p. farárovi Činčurákovi aj za technickú pomoc pri
príprave vystúpení, tiež za prepis a prípravu notového notového zápisu, či úprave hudobných pod-
kladov k piesňam. A, samozrejme, ďakujeme aj Pánu Bohu za dar spevu, ktorý sme dostali, aby sme
mohli napĺňať nielen Jeho slovo, ale aj našu duševnú i duchovnú podstatu.

SOLI DEO GLORIA

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.

h) Evanjelizácia s bratom farárom Curtom Westmanom

V roku 2014 náš Cirkevný zbor navštívil brat farár Curt Westman hneď dvakrát. Po prvýkrát to
bolo v druhú májovú nedeľu, keď kázal na službách Božích a zároveň tak pozval na pripravovanú
evanjelizáciu, ktorá sa konala v dňoch 18.–21.septembra 2014 – teda od štvrtku do nedele. Do tejto
evanjelizácie sa zapojili aj Cirkevné zbory Liptovský Hrádok–Dovalovo a Liptovská Porúbka nielen
účasťou ale aj organizačne a finančne. Pre mnohých to bola príležitosť načerpania nových síl do osob-
ného duchovného života, života v rodine alebo aj do služby na vinici Pánovej – vo svojom domácom
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Cirkevnom zbore, nabrať nový vietor do plachiet a vydať sa na cestu za naším Spasiteľom Pánom Ježi-
šom Kristom.  Týchto  evanjelizačných  večerov  sa  zúčastnilo  v  priemere  111  ľudí  nielen  z  nášho
Cirkevného zboru, ale aj z blízkeho či širšieho okolia.

Pánu Bohu ďakujeme za brata farára Curta Westmana, za jeho ochotu slúžiť zvesťou slova
Božieho aj v našom Cirkevnom zbore. Touto cestou ešte raz ďakujem Pánu Bohu známym bratom,
ktorí pomohli pri príprave týchto evanjelizačných večerov po technickej stránke.

i) 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 a na Orave každý týždeň v
stredu večer. Jedno takéto stretnutie sa v roku 2014 konalo aj v našom CZ. Bolo to v pondelok 28.aprí-
la  2014 o 18,30 hodine,  keď do zborovej  miestnosti  zavítali  muži  z  okolitých Cirkevných zborov
Horného Liptova. Stretnutie mužov sme organizovali v nádeji, že aj v našom CZ sa muži prebudia z
ľahostajnosti k zodpovednosti a nájdu si svoje miesto na týchto pravidelných stretnutiach pri Božom
slove, nábožných piesňach a modlitbách medzi ostatnými mužmi Horného Liptova. S veľkým zahanbe-
ním však musíme konštatovať, že mužov z okolitých Cirkevných zborov bolo na tomto stretnutí nie-
koľkonásobne viac ako domácich – domáci sme boli len dvaja. Je to smutný obraz nielen našich rodín,
ale aj celého nášho Cirkevného zboru. Ak berieme vážne slová zo začiatku tejto správy, tak muži si vo
svojich manželstvách, rodinách, domácnostiach vôbec neplnia úlohu, ktorú dostali od Pána Boha, aby
učili svojich potomkov Božiemu slovu.  Ako môžeme potom žiadať od svojich synov a dcér, teda
detí  na  detskej  besiedke,  od konfirmandov,  od  dorastencov,  od mládeže,  aby sa zúčastňovali
jednotlivých cirkevných akcií a podujatí, keď my sami sme neboli ochotní prísť ani na jedno
jediné stretnutie mužov pri Božom slove, ktoré sa konalo tu v našom Cirkevnom zbore a to ešte
vo večerných hodinách??? Ako potom my muži nosíme Božie slovo vo svojom srdci, keď svojim
deťom nedávame dobrý vzor a príklad pre život viery?  Pán Boh od nás mužov vyžaduje, aby sme
naučili svoje deti bázni pred Pánom Bohom, aby sme naučili svoje deti sa modliť, aby sme si
spolu s nimi čítali Božie slovo a Božiemu slovu naše deti učili. Ak však toto všetko máme vo svojich
rodinách konať, musíme sa to najprv my muži sami naučiť. A to sa nedá nikde inde jedine v Božej
škole – teda hlavne na biblických hodinách, na stretnutiach mužov, na službách Božích, 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
vyznávaniu viery v trojjediného Pána Boha a zároveň cez deti evanjelizovať a misijne pôsobiť na rodi-
čov – strednú generáciu v Cirkevnom zbore.

Detskú besiedku tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v uplynulom roku 2014 viedla sestra
Iveta Tarageľová, ktorej patrí moje veľké poďakovanie, že na svojich pleciach nesie takúto veľkú zod-
povednosť za rozosievanie Božieho slova do detských srdiečok.

Detskú besiedku navštevovali deti v roku 2014 vo veku 5–12 rokov v celkovom počte 24 detí,
ale v priemere sa Detskej besiedky zúčastňuje približne 14–22 detí. Pokračovali sme v preberaní zá-
kladných biblických príbehov zo Starej a Novej zmluvy, venovali sme sa modlitbe Pánovej – Otčenášu,
a tiež vyznaniu našej viery v trojjediného Pána Boha – Viere všeobecnej kresťanskej. Spoločným roz-
právaním, modlitbami, piesňami sa tak približujeme k náručiu Pána Boha, ktorému vďačíme za to, že
sme sa mohli v spomínanom období stretnúť 30–krát.

Okrem pravidelných stretnutí na detskej besiedke sme sa počas roka predstavili na viacerých
službách Božích svojím vystúpením, ktoré bolo vždy pripravované z lásky k Pánu Bohu a s radosťou v
detských očiach. Naším programom sme prispeli na 2.adventnú nedeľu, na Veľkú noc, na Deň matiek a
na koniec školského roka. Stretli sme sa aj pri oslave dňa detí a spoločne sme aj v roku 2014 absolvo-
vali letný biblický tábor. Tohto roku sme ostali verní Chate pod Plieškom.
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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 2014 (škol-
ské roky 2013/2014 a 2014/2015) som vyučoval evanjelické náboženstvo na tunajšej ZŠ v Liptovskej
Kokave. V školskom roku 2013/2014 som vyučoval dve hodiny týždenne, kde v jednej skupine boli
ročník 1.a 2. v počte 8 žiakov a v druhej skupine boli ročníky 3.a 4. v počte 15 žiakov. V školskom
roku 2014/2015 vyučujem taktiež dve hodiny týždenne, kde v jednej skupine sú ročník 1.a 3. v počte
11 žiakov a v druhej skupine sú ročníky 2.a 4. v počte 11 žiakov. Všetci žiaci na 1.stupni ZŠ v Liptov-
skej 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 3x. Riešilo problémy duchovného a hospodárskeho

života v zbore, tak ako mu to vyplýva z cirkevnej ústavy. Na jednom zasadnutí presbyterstva sme pri-
pravovali poradu farárov (SPK) v našom Cirkevnom zbore. Presbyterstvo má aj s predsedníctvom CZ
14 riadnych členov.

Presbyterom som vďačný za ich pomoc pri prácach v celom Cirkevnom zbore akéhokoľvek
druhu. Stále však musím rok čo rok opakovať, že chýba väčšia duchovná iniciatíva ako aj vlastné
duchovné vzdelávanie presbyterov. Preto je na mieste aj požiadavka na všetkých presbyterov – naj-
mä 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 (sestra kostolníčka, …). Tu by sme však
mohli počítať aj službu v DSS SČK Liptovský Hrádok, kde som sa do augusta s bratmi farármi a ses-
trami farárkami z okolia striedal na stredtýždňových službách Božích. Každá jedna návšteva nieje len o
odslúžení  služieb Božích,  ale aj  o návšteve farára v tomto zariadení a spoločných rozhovoroch. V
minulosti boli niektorí starší členovia nášho CZ umiestnení v DSS SČK Liptovský Hrádok, v súčast-
nosti tam máme umiestnenú jednu našu členku.

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. Táto návštevná služba sa vykonáva každý týždeň v uto-
rok, v stredu a vo štvrtok na týchto oddeleniach:

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

Liptovskom Mikuláši, ale aj v niektorej inej Nemocnici – či už je to Ružomberok, Dolný Kubín, Pop-
rad alebo iné mestá, aby to oznámili na farskom úrade. Následne budeme môcť informovať konkrétne-
ho brata farára alebo sestru farárku, ktorí majú návštevnú službu v danom týždni, aby šli navštíviť
týchto veriacich.
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11. Mimoriadne príležitosti v zbore
Tu spomeniem aspoň niektoré významné udalosti a príležitosti v CZ v roku 2014.

Január 2014 – Medzinárodný Aliančný modlitebný týždeň;

Február 2014 – (uskutočnené v Marci 2014) stretnutie manželských párov v rámci Národného týždňa
manželstva;

Marec 2014 – dva muži sa zúčastnili seniorátneho stretnutia mužov v Liptovskej Sielnici;

Apríl 2014 – na seniorátnom kole Biblickej olympiáda sa zúčastnila jedna členka nášho zboru;

na seniorátnom kole speváckej súťaže Duchovná pieseň sa zúčastnili 4 deti z nášho zboru;

niekoľko žien z nášho zboru sa zúčastnilo seniorátneho stretnutia žien v Dolnom Kubíne;

prvýkrát bolo v našom zbore organizované pravidelné stretnutie mužov Horného Liptova – zú-
častnili sa len dvaja

konfirmandi a dorastenci sa zúčastnili na seniorátnom tábore pre konfirmandov;

Máj 2014 – slávnosť „Zlatej konfirmácie“;

Jún 2014 – slávnosť konfirmácie (konfirmovaných 9 detí);

zborový spevokol sa zúčastnil Koncertu spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne;

Poďakovanie sestre farárke Zlatici Adameovej a Štefanovi Adamemu za ich službu v našom CZ
pri odchode na zaslúžilý odpočinok (Pribylina)

Júl 2014 – od 1.júla 2014 administrovanie CZ Pribylina;

Biblický tábor detí z detskej besiedky;

Dištriktuálny deň v Martine;

August 2014 – spoločné posedenie spevokolu, presbyterov a funkcionárov Cirkevného zboru vo far-
skej záhrade;

September 2014 – evanjelizačné večery s bratom farárom Curtom Westmanom;

November 2014 – mládežnícke služby Božie;

November 2014 – spoločný dorast (L.Kokava a Pribylina) v Pribyline;

12. Nebezpečné vplyvy
V uplynulom roku sme zaznamenali zvýšenú aktivitu Svedkov Jehovových, ktorí v období pô-

stu (tesne pred Veľkonočnými sviatkami) chodili z domu do domu a pozývali na svoje stretnutie v Lip-
tovskom Hrádku na Dovalovskej ceste. Na členov CZ však vplývajú aj mnohé veci, či udalosti, ktoré
zažívajú vo svojom živote, alebo sa s nimi stretávajú na televíznych obrazovkách, v rozhlasových relá-
ciách, na stránkach cirkevných alebo aj svetských novín a časopisov, a podobne. Najvážnejším nepriaz-
nivým vplyvom však bolo riešenie konfliktov v cirkvi na stránkach Evanjelického posla spod Tatier.

Na nejednej Biblickej hodine sme sa v diskusii ku preberanému textu v spojitosti s udalosťami
v dnešnej spoločnosti zaoberali aj témami, ktoré sa nás bytostne dotýkali, či už to boli problémy v cir-
kvi, alebo v spoločnosti.

13. Pastorálna činnosť
Vyznávanie viery v trojjediného Pána Boha sa v tomto prípade deje osobným kontaktom. 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 dieťa-
ťa, 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 sme sa spolu s
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mojou rodinkou prisťahovali do tohto CZ pred piatimi rokmi, 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. V tomto vás preto prosím o veľkú pomoc a tiež aj o trpezlivosť.

V minulom roku som vykonal 9 pastorálnych návštev, niektoré spolu so sestrou kostolníčkou,
alebo inými členmi nášho CZ. Na dvoch návštevách som prislúžil sviatosť Večere Pánovej.

14. Mimozborová činnosť farára
Pravidelne sa zúčastňujem Seniorátnych pastorálnych konferencií a tiež iných stretnutí organi-

zovaných seniorátom, dištriktom, či ústredím ECAV.
Vzhľadom na to, že od 1.júla 2014 administrujem Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pribylina

a pribudli mi ďalšie povinnosti v administrovanom Cirkevnom zbore (vyučovanie náboženstva, vyučo-
vanie konfirmácie, biblické hodiny, atď, …) som bol v priebehu roka 2014 dočasne uvoľnený z výpo-
moci pre Cirkevné zbory Liptovská Porúbka a Liptovský Mikuláš–Palúdzka (návštevná služba v ne-
mocnici a stredtýždňové služby Božie v DSS SČK).

Do konca augusta 2014 som bol zapojený spolu s ostatnými bratmi farármi a sestrami farárkami
do pomoci pre CZ Liptovská Porúbka so stredtýždňovými službami Božími v DSS SČK Liptovský
Hrádok.

Do októbra 2014 som bol spolu s ostatnými bratmi farármi a sestrami farárkami zapojený do
pomoci pre CZ Liptovský Mikuláš–Palúdzka s návštevnou službou v Nemocnici v Liptovskom Miku-
láši.

15. Evanjelická tlač
Vyznávanie viery v trojjediného Pána Boha sa v tomto prípade deje prostredníctvom vydáva-

ných periodík. Ponuka zostala nezmenená a čo sa týka obsahu, to asi najlepšie posúdite vy, ktorí čítate
tlačené slovo. V cirkvi vychádza týždenník „Evanjelický posol spod Tatier“ (EPsT), mesačník „Cestou
svetla“  pre vnútornomisijné  účely,  mesačník  „Cirkevné listy“.  Okrem toho deti  môžu čítať  veľmi
kvalitný mesačník „Dúha“, ktorú v spolupráci vydáva viacero cirkví. Na FÚ odoberáme aj časopis
„Rozmer“ (o sektách) a „Anténa“ (o kresťanskom vysielaní). Do Cirkevného zboru pre našich členov
odoberáme prostredníctvom farského úradu aj časopis „Evanjelický východ“

Počet odoberaných výtlačkov jednotlivých periodík za Cirkevný zbor je nasledovný: EPsT – 31
ks; Cestou svetla – 8 ks; Cirkevné listy – 0 ks; Dúha – 2 ks; Rozmer – 1 ks; Anténa – 1 ks; Evanjelický
východ – 8 ks (v roku 2014 to bolo 9 kusov). Okrem EPsT, Evanjelického východu, Dúhy, Cestou svet-
la a Cirkevných listov, nemám prehľad, čo sa týka počtu odoberaných výtlačkov jednotlivých periodík.

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 2013 zmenil. Prirodzený prírastok/úbytok členov zboru za uplynulý

rok (pripočítanie pokrstených, prihlásených a pristúpivších a odpočítanie zosnulých, odhlásených a vy-
stúpivších) je –11 (mínus jedenásť).

Celkový počet duší v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovská Kokava k 31.12.2014:
787 (–11 oproti roku 2013).
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II.

A. Hospodársky život zboru (osobitný referát)
1. Revízna správa za rok 2014

Pri pohľade na hospodárenie za rok 2014 zistíme, že Cirkevný zbor hospodáril s prebytkom
viac ako 7.200,00 €, čo bolo spôsobené najmä nevykonanými opravami (dlhodobo nepriaznivé poča-
sie) na jeden strane a na druhej strane vyššími príjmami pri milodaroch.

Ak to rozmeníme na drobné a porovnáme s predchádzajúcim rokom, pri milodaroch sme za-
znamenali  nárast  štedrosti  o  takmer  2.000,00  €.  Výška  milodarov  pri  počte  členov  787  presiahla
9.500,00 € (+1.850 oproti roku 2013), čo na jedného člena zboru činí v priemere viac ako 12,09 € za
rok. Oproti minulému roku je to nárast o viac ako 2,50 € na osobu za rok. Pri oferách sa stále odzrkad-
ľuje prechod na novú menu – Euro, lebo aj po piatich rokoch používania tejto novej meny – Euro, všet-
ko stále prepočítavame na bývalé slovenské koruny (SKK). Ofery v uplynulom roku boli vo výške viac
ako 3.800,00 €, čo na jedného člena činí v priemere 4,89 € za rok a aj tu sme zaznamenali aj keď len
veľmi mierny, ale predsa nárast v obetavosti o 0,09 € na osobu za rok.

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

2. Rozpočet na rok 2015

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z predchádzajúcich období a do výdavkov sme zahrnuli len
tie najnutnejšie opravy a renovácie, ktoré sa už viac rokov len presúvajú z jedného roka do ďalšieho.
Najväčšou položkou vo výdavkovej časti sú platby za energie. V priebehu nasledujúcich 3 rokov po-
trebujeme nahromadiť nemalé finančné prostriedky na opravu vonkajšej fasády chrámu Božieho, bude
potrebné opraviť aj vnútornú omietku a tiež nanovo vymaľovať celý interiér, ktorý sa naposledy maľo-
val pred viac ako 30 rokmi. V tejto súvislosti sme rozmýšľali aj nad výmenou starých železných okien
za modernejšie – pravdepodobne za hliníkové, ktoré majú asi 5 násobne dlhšiu životnosť ako plastové.
Výmena okien však ostáva stále otvorená, nakoľko sa ozývajú hlasy aj proti výmene okien. Tieto práce
na chráme Božom by sme radi vykonali do 90–tého výročia posvätenia chrámu Božieho, ktoré si pripo-
menieme v januári v roku 2019. Niektoré práce by sme chceli započať už v tomto roku, ale závisí to od
mnohých okolností, ako je počasie, využitie stavebných firiem, predložených kalkulácií na rekonštruk-
ciu a podobne. Do rozpočtu tieto práce zahrnuté neboli nakoľko sme ešte len začali oslovovať stavebné
firmy, aby predložili predbežnú kalkuláciu na jednotlivé opravy, preto bude potrebné v priebehu roka –
ak pristúpime k rekonštrukčným prácam, zvolať konvent a schváliť úpravu rozpočtu, do ktorého budú
zahrnuté rekonštrukčné práce podľa predloženej kalkulácie.

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 2014
V uplynulom roku sa v našom CZ nekonali väčšie opravy. Brigády boli spojené s prácami pri

kosení trávy a hrabaní sena. O ďalších vykonaných prácach si môžete prečítať v „Správe o činnosti
presbyterstva za rok 2014“, ktorá je prílohou tejto kňazskej správy.
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D. Plánované práce a akcie
Informácie na rok 2015

Okrem iných prác na rok 2015 s Božou pomocou plánujeme dokončiť opravu omietky na garáži
a humne, ktoré sme nevykonali v roku 2014. Do popredia sa nám dostáva oprava kostola (výmena
okien, oprava vnútornej omietky, oprava vonkajšej omietky, vymaľovanie chrámu Božieho, …) a tak-
tiež sa musíme vážne zaoberať využitím budovy Evanjelickej a.v. ľudovej školy. Jedným návrhom sa
presbyterstvo už zaoberalo. Tento návrh – premena školy na zborové centrum – však potrebuje nemalé
finančné investície, ktoré sa dajú vykonávať postupne.

V tomto roku 2015 plánujeme tiež zborový zájazd. Presbyterstvo sa predbežne priklonilo k
možnosti zúčastniť sa 600–tého výročia upálenia Majstra Jána Husa. V zálohe však máme aj ďalšie
možnosti,  ktorými  sa  bude  priebežne  zaoberať  Presbyterstvo  Cirkevného  zboru  a  výsledok  bude
členom Cirkevného zboru včas oznámený.

V duchovnej oblasti nás čaká: príprava Zlatej konfirmácie, (zborový zájazd), pokračovanie v
pravidelnom stretávaní Rodinného spoločenstva, v stretávaní SEŽ, ako sme to začali  v posledných
mesiacoch uplynulého roka 2014. V roku 2015 je na Slovensku už po piatykrát organizovaný „Národný
týždeň manželstva“ a v našom Cirkevnom zbore sme chceli s Božou pomocou zorganizovať v dnešnú
nedeľu,  15.februára 2015,  spoločné stretnutie  Rodinného spoločenstva,  Spoločenstva evanjelických
žien, manželov, snúbencov, i nezadaných, avšak z organizačných dôvodov sme museli toto stretnutie
preložiť na 8.marca 2015 so začiatkom o 17,00 hodine.

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

19. Záver
Každodenné vyznávanie viery v trojjediného Pána Boha nás vedie ku jasnému svedectvu o zá-

chrane skrze Božieho Syna Pána Ježiša Krista a tiež ku zodpovednosti za našich najbližších pred Pá-
nom Bohom. Ľudia v našom okolí, počnúc od tých najbližších, potrebujú počuť jasné svedectvo našej
viery o živom, predivnom, milosrdnom, láskyplnom Bohu, ktorému patríme so všetkým čo máme. Je
to aj naša zodpovednosť a úloha, aby zvesť o záchrane hriešnika – svedectvo nášho života jasnou rečou
hovorilo ľuďom okolo nás.

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

1.mysleli na modlitbách na prácu a službu v zbore, vo svojich rodinách, v obci;

2.prispeli svojou účasťou a ochotou duchovne aj hospodársky;

3.vo svojich funkciách slúžili a pracovali podľa svojich možností s ochotou a s láskou;

4.sa nebojíte pýtať;

5. prichádzate do spoločenstiev (služby Božie, Biblické hodiny, detská besiedka, dorast,
spevokol, …) kvôli svedectvu o Pánu Bohu a zodpovednosti za svoje životy a aj za
životy svojich najbližších;

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 2015?

Vyznanie viery v trojjediného Pána Boha brať veľmi vážne nielen vo sviatočné dni, ale aj v bež-
nom každodennom živote. Dovoliť, aby slovo Božie pôsobilo v nás a skrze nás v moci Ducha Svätého
a mohli sme tak vydávať svedectvo o našom Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi na ktoromkoľvek
mieste – či už v rodine, v zamestnaní, medzi priateľmi, alebo aj medzi susedmi.

Na záver si uvedomme dve skutočnosti:

1.Náš každodenný život musí byť jasným vydávaním svedectva o živom Pánu Bohu v našich
rodinách, v tomto Cirkevnom zbore, v celej cirkvi, na pracoviskách, v školách, v obci, v celej
spoločnosti.

● Prečo to takto má byť?  Na začiatku tejto výročnej kňazskej správy sme počuli  Hospodinove
slová, ktoré nás zaväzujú k veľkej zodpovednosti nielen za prežitý rok 2014, nie len na najbliž-
ších pár mesiacov, ale je to zodpovednosť na celý život: „Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú
v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo
svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať.“ (5M 6,6–7).

2.Náš každodenný život bude jasným svedectvom o živom Pánu Bohu len vtedy, ak:

● Hospodin, náš Boh, bude pre nás jediný Hospodin; (5M 6,4)

● budeme milovať Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou; (5M 6,5)

● si Hospodinove slová  priviažeme ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele
medzi očami a napíšeme ich na dveraje svojho domu a na svoje brány. (5M 6,8–9)

Mgr. Mario Činčurák
zborový farár
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IV.

20. Prílohy
Tabuľka – „Štatistické údaje“

Tabuľka – „Vyučovanie náboženstva“

Správa o činnosti presbyterstva za rok 2014

Plánované úlohy na rok 2015

Správa Hospodárskeho výboru za rok 2014

Rozpočet na rok 2015
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Štatistické údaje
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Vyučovanie náboženstva
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Správa o činnosti presbyterstva za rok 2014
Text: „14Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. 15Ani sviecu nazažíhajú a

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

Evanjelium Matúša 5,14–16

Bratia a sestry!

Činnosť zborového presbyterstva v roku 2014, od výročného účtovného konventu dňa 16.2.
2014, bola zameraná na službu pre náš cirkevný zbor. Aktivity presbyterstva sa tak nedajú oddeliť od
činnosti zboru a naopak. Zborové presbyterstvo sa teda snažilo riadiť a usmerňovať činnosť nášho
cirkevného zboru v roku 2014 vo všetkých zásadných otázkach a súvislostiach,  pod vedením jeho
predsedníctva.

Presbyterstvo sa v priebehu roka 2014 zišlo na riadnych zasadnutiach celkovo trikrát. Z cel-
kového počtu 14 presbyterov vrátane predsedníctva zboru, sa zasadnutí zúčastňovalo v priemere 11
členov. Vo väčšine prípadov sa neprítomní členovia presbyterstva na jeho zasadnutí dopredu ospravedl-
nili. Nestalo sa, aby z titulu neprítomnosti členov bolo zasadnutie presbyterstva neschopné sa uznášať. 

Dňa  30.januára  2014  sa  uskutočnilo  riadne  zasadnutie  výročného  zborového  presbyterstva,
ktoré pripravilo, prerokovalo a odporučilo na schválenie všetky rozhodujúce materiály pre rokovanie
konventu, ako hospodárenie zboru za rok 2013, plnenie rozpočtu za rok 2013 a jeho návrh na rok 2014
a i. V rámci nich bol odsúhlasený aj plán hlavných úloh zboru v materiálnej aj duchovnej oblasti na rok
2014. Vyhodnoteniu plnenia týchto jednotlivých úloh sa budem venovať na inom mieste. Tu je však
potrebné pripomenúť, že ich plnenie do značnej miery ovplyvnila pomerne dlhá PN zborového brata
farára v prvej polovici roka a následne jeho administrácia CZ ECAV v Pribyline, ktorou bol poverený.
Veľmi nepriaznivým spôsobom sa pod plnenie týchto úloh podpísalo aj dlhodobo nepriaznivé počasie
v rozhodujúcom čase. Z týchto príčin muselo dôjsť k prerozdeleniu a posunutiu niektorých úloh na
ďalšie obdobie. Činnosť presbyterstva sa tak obmedzila na zabezpečenie riadneho chodu zborovej čin-
nosti a farského úradu. Boli vykonané niektoré drobné práce v okolí kostola a fary a tiež bývalej škol-
skej budovy /jarná brigáda pri upratovaní ich okolia, kosenie trávy, čistenie pivníc v školskej budove,
zabezpečenie zhotovenia dokumentov požiarnej ochrany pre cirkevné budovy ako celok, zasklenie roz-
bitých okien na školskej budove, ai./. 

 Dňa 16. februára 2014, v neprítomnosti brata farára, sme za výdatnej pomoci najmä sestry
zborovej  účtovníčky Ing.  Gašparovičovej,  pripravili  a  uskutočnili  rokovanie  výročného  účtovného
zborového konventu CZ ECAV L. Kokava. Tento okrem základných materiálov v oblasti hospodárenia
zboru za rok 2014, schválil predovšetkým opravu fasády kostola, vymaľovanie jeho interiéru a postup-
nú rekonštrukciu bývalej školskej budovy na zborový dom. 

 Druhé riadne zasadnutie zborového presbyterstva sa uskutočnilo dňa 9.júna 2014. Hlavnými
bodmi programu rokovania bolo vyhodnotenie hospodárenia zboru za I. štvrťrok 2014, stav plnenia
úloh, návrhy na doplnenie funkcionárov zboru, zabezpečenie porady bratov farárov zo seniorátu v na-
šom CZ. Boli tiež podané informácie o pripravovaných podujatiach v senioráte a dištrikte – koncert
spevokolov Liptova, 4. ev. cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi, dištriktuálny deň v Martine ai.

 V poradí tretie zasadnutie zborového presbyterstva sa uskutočnilo dňa 27.novembra 2014. Bolo
prerokované a vyhodnotené hospodárenie CZ za 2. a 3. štvrťrok 2014 s tým, že presbyterstvo zboru
konštatovalo, že hospodárenie CZ je primerané a vyvážené vo všetkých oblastiach. Vykázalo pomerne
značnú úsporu finančných prostriedkov na niektorých položkách rozpočtu a tiež dobrý výsledok v ob-
lasti príjmov. Pomerne značný priestor bol venovaný tiež problematike doplnenia funkcionárov zboru –
kurátora a kostolníčky čo sa nám bohužiaľ zatiaľ nedarí.

 Bratia a sestry, dovoľte mi na záver, aby som poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
/brigády, finančná podpora, dary, administratívna a iná pomoc a podpora/, pomohli nášmu cirkevnému
zboru v roku 2014. Verím, že títo ľudia neochabnú a budú nám pomáhať aj naďalej, za čo im dopredu
ďakujeme.  Bez  takejto  pomoci  a  podpory by nebolo  možné  napredovať  a  ani  budovať  tento  náš
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cirkevný zbor. Poďakovať sa chcem tiež všetkým členom a funkcionárom zboru, br. zborovému faráro-
vi, členom zborového presbyterstva, spevokolu a všetkých organizačných zložiek CZ, za ktorými sú
vždy konkrétni ľudia. Ďakujem aj Vám bratia a sestry, ktorí ste svojou účasťou tvorili náš dnešný vý-
ročný a volebný 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 2014:

 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
- po odsúhlasení konventom dať spracovať kalkuláciu s rozsahom prác na opravu fasády kostola

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 fasády kostola a vymaľovanie jeho interiéru v zbore, ale aj

celej cirkvi prostredníctvom biskupského úradu – úloha trvá
- brigádnicky pokračovať v sanácii vybavenia kotolne bývalej ZŠ – úloha je priebežne plnená
- zabezpečiť riadny chod CZ v materiálnej a duchovnej oblasti – úloha splnená

Duchovná oblasť
- pripraviť a uskutočniť slávnosť konfirmácie v CZ – úloha splnená
- 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
- pripraviť slávnostný koncert k veľkonočným sviatkom – úloha nesplnená
- 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 15.02.2015

PhDr. Milan Strnisko v.r.
dozorca Cirkevného zboru 
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Plánované úlohy na rok 2015
Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2015 v materiálnej oblasti:

- zabezpečiť vypracovanie revíznej správy stavu elektroinštalačných rozvodov v kostole
- zabezpečiť položenie dlažby v kuchynke pri zborovej miestnosti
- zabezpečiť prekrytie terasy na budove fary
- zabezpečiť riadny chod CZ v materiálnej oblasti

Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2015 v duchovnej oblasti:
- 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 

V Liptovskej Kokave dňa 15.02.2015

Spracoval:

PhDr. Milan Strnisko v.r.
dozorca Cirkevného zboru 
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Správa Hospodárskeho výboru za rok 2014
Správa o kontrole výsledkov hospodárenia za rok 2014

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 396 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 22.januára
2015 bol predložený koncoročný účtovný výkaz. O koncoročnom účtovnom výkaze k 31.decembru
2014 by som Vás bližšie informovala.

Výsledok hospodárenia Cirkevného zboru je nasledovný:
Počiatočný stav: 64.593,73 €
Príjmy celkom: 18.769,89 €
Výdavky celkom: 11.536,55 €
Zostatok: 71.827,07 €

Stav v pokladni:      126,08 €
Detská besiedka:      201,93 €
Stav na bežnom účte: 16.315,59 €
Stav na termínovanom účte k 31.12.2014: 55.183,47 €
Finančné prostriedky Cirkevného zboru celkom: 71.827,07 €

Na poslednom zasadnutí Zborového hospodárskeho výboru dňa 22.januára 2015 bol tiež pred-
ložený návrh rozpočtu na rok 2015 a doporučený na prerokovanie Presbyterstvom. Uvedený návrh roz-
počtu bol prerokovaný na zasadnutí Presbyterstva dňa 2.februára 2015 s doporučením, aby konvent ná-
vrh rozpočtu schválil.

V Liptovskej Kokave dňa 5.februára 2015

Spracovala:

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

2014 1 - 12/2014 2015

Výdavky (a) (b) (b-a) (a)

Opravy 17
Obstaranie majetku 500 42 -458
Cestovné 400 0 -400 600
Repre 50 0 -50 0
Telefóny 200 168 -32 200
Stočné 400 396 -4 400
Revízie 500 98 -402 500
Poistky 430 429 -1 430
Ostatné 500 780 280
Služby celkom
Časopisy 158
Ceniny 0 0 0 0
Kancelárske potreby 100 129 29 100
PHM 50 0 -50 50
Čistiace potreby 30 0 -30 30
Ostatný materiál 565 -435
Vodné 350 313 -37 400
EE -280
Plyn 65
Energie celkom -252
Daň z príjmu 50 50 0 130
Daň z nehnuteľnosti 100 55 -45 100
Daň z úroku 40 0 -40 250
Poplatky 150 153 3 150
Prevádzková  réžia -662

Ostatné výdavky 299
Spolu výdavky:

Príjmy
z darov
z ofier 646
z cirk.príspevku -72
ostatné - administr. 0 60 60 120
úroky 200 1 -199
ostatné príjmy 24
Príjmy spolu

Hospodársky výsledok 80

Skutočnosť – 
rozpočet

2 000 -1 983 2 500
1 000

1 500
4 980 1 930 -3 050 7 130
1 300 1 458 1 300

1 000 1 000

3 000 2 720 3 000
2 500 2 565 2 500
5 850 5 598 5 900

8 670 8 008 9 010

1 300 1 599 1 500
14 950 11 537 -3 413 17 640

7 500 9 512 2 012 7 500
3 200 3 846 3 200
4 000 3 928 3 900

1 000
1 400 1 424 2 000

16 300 18 771 2 471 17 720

1 350 7 234 5 884

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2014
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Rozpočet na rok 2015
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