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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: „6Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! 7Nech bezbožný opustí
svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa zmiloval
nad ním, k nášmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa. 8Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty – znie výrok Hospodinov – 9ale ako nebesá prevyšujú zem, tak
moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky.  10Lebo ako dážď a sneh
padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno roz-
sievačovi a jediacemu chlieb, 11tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa
ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“

Kniha proroka Izaiáša 55,6–11

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 opäť po roku je tu čas, keď sa stretáme na výročnom konvente nášho Cirkevného zboru,
kde sa spoločne chceme nielen pozrieť do minulosti, ale z nej čerpať aj Božiu múdrosť do budúcnosti
života tohto Cirkevného zboru. Tak ako po všetky predchádzajúce roky, aj tento 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.

Jeden skutočný príbeh hovorí o tom, ako sa jeden nemenovaný pán stretol s farárom a hovorí
mu:  „Pán farár, dajte mi s tým vašim kresťanstvom pokoj. Jeden hovorí to, druhý ono a človek na-
koniec nevie, čomu má veriť. Ja som si vytvoril vlastnú vieru. Moje vyznanie znie: Ak chcem mať dobrú
polievku, tak musí byť z kila hovädzieho.“ O tri mesiace neskôr stretol pán farár tohto človeka na bib-
lickej hodine a bol veľmi prekvapený, keď po jej skončení prišiel dotyčný pán a povedal: „Pán farár,
mám k vám jednu prosbu. Mám švagrinú, ktorá je v nejakej sekte. Stále ma prenasleduje biblickými vý-
rokmi a ja jej nemôžem odpovedať, pretože Bibliu nepoznám. Rád by som bol, keby ste ma naučil čítať
Bibliu.“ Farár sa zasmial a povedal: „Poznáte abecedu?“ „Ale áno“ – odpovedal dotyčný pán. Tu pán
farár vytiahol svoju malú Novú zmluvu a daroval mu ju s podmienkou: „Darujem vám ju, keď mi sľú-
bite, že ju celú prečítate.“ Sľúbil to a odišiel. Pol roka o ňom farár nič nepočul. Po čase, keď sa stretli,
pán farár sa dotyčného pána pýta: „Tak ako sa čítalo?“ Dotyčný bol veľmi vážny. Pomaly a zamyslene
odpovedal: „Bolo to zvláštne. Začal som čítať a bolo tam mnoho, čomu som nerozumel, mnohé ma na-
hnevalo. Niekedy som mal pocit, že si ma niekto doberá. Niekedy by som tú knihu najradšej praštil o
zem. Ale bolo tam aj mnoho takého, čo ma ozaj potešilo. Keď som ju dočítal, povedal som si: – Ak je
pravda, čo v tej knihe stojí a ja budem žiť ďalej bez Boha ako dosiaľ, som stratený človek. – A potom
sa v mojom živote rozpútal boj, pokiaľ som nedal Biblii za pravdu. Teraz sa stala základom môjho ži-
vota.“ Od tej doby uplynulo už mnoho rokov a z tohto človeka sa stal verný učeník Pána Ježiša Krista,
ktorého našiel v Biblii.

Bratia a sestry, príbeh tohto človeka, je príbehom možno aj mnohých z nás. Je to príbeh člove-
ka, ktorý okúsil a spoznal, že život bez Pána Boha nemá zmysel. Ak žijeme len sami pre seba, sme
stratenými ľuďmi. Takýto život je prázdny a zostávajú v ňom nezodpovedané mnohé dôležité otázky.
Vtedy v ňom len tápame a umárame sa vlastnými predstavami o našej existencii na tomto svete. Božie
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slovo však chce prehovoriť aj do našej situácie. Chce nás zastaviť a ponúknuť nám novú alternatívu
pre naše konanie. Čo je to nové, čo nám ponúka náš Pán vo svojom slove? Čo nám zvestuje Jeho
slovo? Prečo ho máme vpustiť do svojej blízkosti a nechať ho nech koná svoje dielo v nás?

Milí bratia a milé sestry, musíme to urobiť preto, lebo Hospodinovo slovo nás zachraňu -
je. Je to zvláštne, ale je to tak. Túto silu a moc Božieho slova zakúsili viditeľne aj mnohí súčasníci
Pána Ježiša. Jeho slovo dokázalo prilákať mnohých poslucháčov. Keď čítame Bibliu, vidíme, že za
Pánom Ježišom prichádzajú mnohí, ktorí potrebujú radu do života. Písmo sväté svedčí o niektorých,
ale bolo ich naozaj veľa. Evanjelista Matúš hovorí o nasýtení vyše 5.000 ľudí, ktorí Ho prišli počú -
vať, aby sa nechali povzbudiť Jeho slovom. Niektorí z nich majú svoje mená, ale mnohí ostávajú
skrytí, sú zahalení rúškom anonymity. Odchádzajú však posilnení, pretože slová Pána Ježiša menia
ich pohľady na život. Ako si na tom ty, milý brat, milá sestra? Aj ty sa nachádzaš v dave počúva-
júcich Božie slovo v tomto chráme a premýšľaš nad Božím slovom. Možno si anonymný(á) pre svoj -
ho duchovného pastiera, ale Pán Ježiš pozná tvoje meno. On ťa pozná a skrze svoje slovo, ktoré ti
ponúka deň čo deň, ťa chce zachrániť pre večnosť. Ponúka ti svoje slovo, aby ti svietilo na cestu,
ktorou putuješ týmto svetom.

Bratia a sestry, ak sa pozrieme do štatistík a výkazov za náš zbor, naša duchovná diagnóza nie
je vôbec dobrá. Ešte horšie je to vtedy, keď sa pozrieme na vekové zloženie tých, ktorí prichádzajú na
jednotlivé stretnutia pri Božom slove počnúc Službami Božími a končiac Biblickými hodinami. Mladá
a stredná generácia na týchto jednotlivých stretnutiach chýba. Vyzerá to tak, akoby mladá a stredná
generácia nenašla správny smer pre svoj život, akoby vôbec nehľadali a následne ani nenašli záchranu.
Ale Božie slovo nám ponúka dobrý a účinný liek. Ponúka nám svedectvo evanjelia, ktoré hovorí o Pá-
novi Ježišovi Kristovi a Jeho zachraňujúcej láske k nám ľuďom. O tom, ako zomrel za nás na dreve
kríža, ako nás vykúpil nie zlatom ani striebrom, ale svojou predrahou krvou. To je poklad, ktorý od-
krýva Božie slovo, preto tento prevzácny poklad hľadajme. Prorok Izaiáš v prečítanom biblickom
texte, hovorí: „Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!“

Bratia a sestry, náš Boh nie je vzdialeným Bohom bývajúcim niekde ďaleko na nebesiach. On
nás pozná. Krásne to vyjadril žalmista, keď povedal tieto slová: „Hospodine, Ty si ma preskúmal a
poznal, Ty vieš, či sadám, či vstávam, i moju myšlienku chápeš zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či
ležím, o všetkým mojich cestách vieš.“ (Ž 139,1–3). Hospodin nás pozná a túži po tom, aby sme Ho
spoznávali aj my. Prorok Izaiáš hovorí, že Hospodin je blízko! Je s nami. Do našich životných situácií
nás ubezpečuje tak ako Józuu:  „nenechám a neopustím ťa.“ Naozaj nášmu Bohu záleží na každom
človeku.  On prichádza  k  hriešnikom,  lebo Pán Ježiš  povedal,  že „nepotrebujú  lekára zdraví,  ale
chorí“ a prorok Izaiáš dodáva: „lebo On hojne odpúšťa.“

Bratia a sestry, Hospodinovo slovo zachraňuje, preto ho skúmajme. Pán Boh pozná náš vý-
zor, ale pozná aj naše vnútro. Pozná, čo prežívame, čím prechádzame, pozná naše emócie, naše depre-
sie. On nám túži pomôcť. Svoju pomoc nám ponúka práve vo svojom slove. Aby sme sa mohli tejto
pomoci chopiť, musíme vedieť a poznať čo nám Pán chce povedať do nášho života. Sme pozvaní
skúmať, študovať Jeho slovo, ale veľmi málo túto možnosť využívame. V Biblii sa dočítame o tom,
ako nás Pán Boh vidí, ako nás hodnotí, čo chce na nás korigovať, od čoho nás chce očistiť. Práve v
Božom slove, ako hovorí autor listu Židom, preniká do hĺbok ľudskej bytosti, mapuje a röntgenuje
všetko. My sa často bránime Božej vôli a máme svoje predstavy o živote, ale musíme si uvedomiť
jednu vec, ktorú povedal Hospodin– náš Boh: „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše
cesty nie sú moje cesty.“ (Iz 55,8). Božie slovo nás učí, že sme dielom Božím a Pán Boh najlepšie vie,
čo je pre nás dobré. Na túto skutočnosť narážame často pri ťažkých životných krížoch, utrpeniach,
kedy prichádzame o svojich blížnych, alebo sme svedkami ľudskej nespravodlivosti. Len pri dôklad-
nom skúmaní a poznaní hĺbky Písma spoznávame, že Pán Boh nás nenecháva len tak napospas utrpe-
niu, ale pripravil pre svojich verných niečo nové, dokonalé a tým je večné spoločenstvo s Ním.

Milí bratia a milé sestry!

Hospodinovo slovo nás zachraňuje, preto nechajme sa ním osloviť. My, kazatelia Božieho
slova veľmi často prežívame sklamanie a možno aj smútok z toho, koľko ľudí prichádza do chrámu,
aby počúvali Božie slovo. Hľadáme spôsoby a metódy ako osloviť ľudí 21.storočia. Sme frustrovaní a
nešťastní, keď sa nám to nedarí. Všetci si však máme uvedomiť, že keď začíname naše služby Božie,
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začíname ich v mene Trojjediného Pána Boha a práve On je ten, ktorý nám skrze proroka Izaiáša hovo-
rí: „tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo
sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“ (Iz 55,11). A práve toto poznanie nás má viesť k po-
kore, že nie my, ale jedine Pán Boh dokáže pohnúť ľudským srdcom, dokáže ho obmäkčiť a priviesť k
viere. Božie slovo je živé a preto dokáže robiť v ľudskom srdci priam zázraky. Ono nás obohacuje cen-
ným, trvalým, večným obsahom. Tak ako Pán Boh je Stvoriteľ, tak Božie slovo má tvorivú, stvoriteľ-
skú moc v ľudských srdciach. Čím hlbšie vpustíme Božie slovo do našich sŕdc, tým intenzívnejšie
bude Duch Svätý pracovať na našom vnútri. Prosme preto Ducha Svätého o otvorené srdcia, aby Božie
slovo mohlo k nám vždy a všade prehovoriť a zároveň, aby sme aj my voči nemu boli otvorení a mali
vždy dobrú pôdu nášho srdca pre jeho prijatie.
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2. Bohoslužobný život
„Kážte (zvestujte) evanjelium každému stvoreniu.“

V minuloročnej výročnej kňazskej správe som sa pýtal, či nárast priemernej návštevnosti v nie-
ktorých ukazovateľoch je len chvíľkový – týkajúci sa len roku 2017, alebo je to trvalý stav a nárast si
udržíme aj v budúcnosti. Odveď na túto otázku nám dal hneď nasledujúci, teda uplynulý rok 2018.

Ak sa pozrieme na štatistické záznamy návštevnosti jednotlivých bohoslužobných stretnutí, tak
nám to aspoň trochu napovie ako sme Hospodina, nášho trojjediného Pána Boha hľadali v uply-
nulom roku 2018. Už niekoľko rokov po sebe zaznamenávame klesajúci trend v štatistických ukazo-
vateľoch v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.  Rok 2018 je teda opäť jedným z rokov, ktoré sa do
histórie Cirkevného zboru zapíšu v mnohých údajoch červenými, teda mínusovými číslami. Až na ve-
černé služby Božie sme zaznamenali v uplynulom roku 2018 pokles priemernej návštevnosti. Najvý-
raznejší pokles priemernej návštevnosti v porovnaní s rokom 2017 sa počtom prejavil  pri slávnost-
ných službách Božích – teda na výročné slávnosti a to až o 16 členov Cirkevného zboru (z 207 na
191). Najvýraznejší percentuálny pokles priemernej návštevnosti v porovnaní s rokom 2017 sa prejavil
pri adventných večierňach (o cca 23% – z 31 na 24). Pokles priemernej návštevnosti v porovnaní s
rokom 2017 sa prejavil pri modlitebných týždňoch (o cca 11% – z 29 na 26), pri pôstnych večier-
ňach (o cca 11% – z 28 na 25), pri Biblických hodinách (o cca 10% – z 11 na 10), pri slávnost-
ných službách Božích (o cca 8% – z 207 na 191) a aj pri hlavných službách Božích v nedele a v
sviatky (o cca 4% – z 83 na 80). V niektorých prípadoch išlo o minimálny pokles priemernej návštev-
nosti, ale pokles to je. Nárast priemernej návštevnosti v porovnaní s rokom 2017 sme zaznamenali len
pri večerných službách Božích (o cca 3% – z 29 na 30). Aj keď v tomto prípade išlo o minimálny
nárast priemernej návštevnosti, ale nárast to je.

a) Nedele a sviatky

Boli príležitosťou pre tých, ktorí ste sem do chrámu Božieho prichádzali, ukázať aj navonok,
ako Hospodina, nášho trojjediného Pána Boha hľadáme, ako nás slovo živého Pána Boha zachraňuje,
ako Božie slovo skúmame, ako sa necháme týmto slovom všemohúceho Pána Boha osloviť a to nielen
keď prežívame krásne chvíle, okrúhle jubileá, ale aj keď prežívame bolesti, smútok či žiaľ.

Už dlhé roky sa boríme s dvoma pretrvávajúcimi problémami, keď na jednotlivých podujatiach
– počnúc Biblickými hodinami, pokračujúc službami Božími a končiac Dištriktuálnymi dňami – je
nezastúpená, alebo len veľmi vzácne zastúpená mladá a stredná generácia, ktorá má prevziať pomysel-
nú štafetu viery po svojich rodičoch či starých rodičoch a rovnako tak nám prichádza veľmi málo
mužov, alebo sa stane, že neprídu žiadni muži.

Hlavné služby Božie sa konali v chráme Božom každú nedeľu a vo sviatok o 9,00 hodine.
Obohatením a duchovným povzbudením boli vystúpenia našich detí z DB a Spevokolu pri rôznych
príležitostiach. Na 2.adventnú nedeľu a 1.slávnosť Veľkonočnú sme s deťmi z DB nacvičili scénky,
ktorými sa nám snažili priblížiť hlavný zmysel jednotlivých sviatkov. Na prípravu zvesti Božieho slova
na hlavné služby Božie som používal perikópové texty, ktoré boli určené ústredím našej cirkvi na dané
príležitosti. Niekedy som však zvolil iný, priliehavejší text z Biblie.

Slávnostné  služby  Božie  sa  konali  4–krát  (1.slávnosť  Veľkonočná,  1.slávnosť  Svätodušná,
Štedrý večer a 1.slávnosť Vianočná) s priemernou účasťou 191 členov, čo je o 16 členov menej ako v
roku 2017. V nedele a ostatné sviatky sa služby Božie konali 62–krát s priemernou účasťou 80 členov,
čo je o 3 členov menej ako v roku 2017.

b) Večerné služby Božie

Večerné služby Božie sa v Cirkevnom zbore v roku 2018 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 cirkvi. Večerné služby Božie sa konali 9x s priemernou účasťou 30 členov, čo je
oproti roku 2017 nárast priemernej účasti o 1 člena. Tuná musím nanovo zopakovať to, čo aj každý
rok, že ma najviac mrzí, ak pred viac ako desiatimi rokmi sa nešporné služby Božie zmenili na večerné
kvôli členom zborového spevokolu, aby nemuseli v nedeľu popoludní prichádzať dvakrát do chrámu
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Božieho – raz na nešporné služby Božie a potom ešte večer na nácvik spevokolu. Dnes však ani štvrti-
na členov zborového spevokolu neprichádza na nedeľné večerné služby Božie.

c) Pôstne a adventné večierne

Zvláštnymi obdobiam prípravy na slávenie sviatkov Veľkej noci a Vianoc je čas pôstu a adven-
tu, kedy sme v roku 2018 mali večierne a oproti roku 2017 sme zaznamenali pokles v priemernej účasti
na pôstnych večierňach a dosť výrazný pokles priemernej účasti na adventných večierňach. Adventné a
pôstne večierne sa konali v utorok a vo štvrtok o 17,00 hodine. Ku zvesti slova Božieho na pôstnych
večierňach som používal texty podľa doporučenia GBÚ. Na začiatku adventného obdobia som ochorel
a aby sme nemuseli adventné večierne kvôli chorobe zrušiť, tak sme na adventných večierňach pre-
mietali zo záznamu evanjelizačný program ProChrist 2018, ktorého hlavnou témou bolo Apoštolské
vyznanie viery – Viera všeobecná kresťanská.

Medzi 5.a 6.pôstnou nedeľou sme mali v našom Cirkevnom zbore pôstny modlitebný týždeň.
Adventný modlitebný týždeň sme v roku 2018 nemali. Modlitebné týždne budú spomínané na inom
mieste tejto správy.

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

Božie
4x
(0)

191
(–16)

25,03
(–1,89)

2. Nedele a sviatky 62x
(0)

80
(–3)

10,49
(–0,30)

3. Večerné služby 
Božie

9x
(0)

30
(+1)

3,93
(+0,16)

4. Pôstne
večierne

5x
(–3)

25
(–3)

3,28
(–0,36)

5. Adventné
večierne

6x
(+1)

24
(–7)

3,15
(–0,88)

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. Mnohí rodičia ale aj mnohí starí rodičia si totiž
myslia, že Krst svätý je len rodinná udalosť. Krst svätý je však udalosťou Cirkevného zboru–spoločen-
stva veriacich v Pána Ježiša Krista.  V uplynulom roku sme v našom Cirkevnom zbore prislúžili
túto sviatosť 7–krát. Ani jeden jediný krst však nebol 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 svätom neboli okrem rodiny prítomní ďalší členovia Cirkevného zboru. Niekedy
sa mi až natíska otázka, či aj po tridsiatich rokoch od „Nežnej revolúcie“ sa ešte stále musíme pred nie-
kým alebo pred niečím skrývať.

Množia sa nám aj prípady, keď o Krst svätý žiadajú nezosobášení rodičia. V pastorálnej prípra-
ve ku Krstu preto musím neraz položiť otázku rodičom dieťaťa, či to naozaj myslia s kresťanskou vý-
chovou dieťaťa vážne a zodpovedne. Ako chcú potom svoje deti učiť, čo je dobré a správne podľa
Božieho slova, keď samotní rodičia podľa Božieho slova nežijú. 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 vážne hľadajú vo svojom živote Pána
Boha takíto rodičia? Myslia to úprimne a vážne s kresťanskou výchovou svojich detí, ku ktorej sa pri
Krste svätom rodičia spolu s krstnými rodičmi zaväzujú, alebo je to len formálne splnenie si nejakej
povinnosti – mať pokrstené deti a tým sa povinnosť pre mňa skončila? Kresťanská výchova dieťaťa sa
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však Krstom svätým nekončí, ale práve naopak. Krstom svätým sa má kresťanská výchova dieťaťa v
plnej vážnosti a zodpovednosti pred Pánom Bohom naplno rozvinúť.

Oproti roku 2017 nám počet krstov stúpol – a síce o 1 krst. V štatistike sme sa tak po roku do-
stali opäť ku nárastu počtu krstov.

Liptovská Kokava

rok 2018
porovnanie

s r.2017

Krsty 7 +1

b) Večera Pánova

„Vezmite a jedzte … Pite z neho všetci …“
Aj prijímanie sviatosti Večere Pánovej je príležitosť ukázať na svojom živote ako Hospodina,

nášho trojjediného Pána Boha hľadáme, ako nás slovo živého Pána Boha zachraňuje, ako Božie slovo
skúmame, ako sa necháme týmto slovom všemohúceho Pána Boha osloviť, keď nám ponúka odpuste-
nie našich hriechov, možnosť nápravy a nového začiatku. Pri spovedi a Večeri Pánovej nemôže 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 živote aj kon-
krétne prejaviť v našich myšlienkach, slovách a skutkoch – v celej našej existencii, v celom našom ži-
vote.

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

Sviatosť Večere Pánovej bola v uplynulom roku 2018 prislúžená v chráme Božom desaťkrát, čo
je rovnaký počet ako v roku 2017. V štatistike je však oproti roku 2017 malý pokles počtu komunikan-
tov o 1, ktorí pristúpili ku Večeri Pánovej (VP). Je veľmi smutné, že mnohí členovia Cirkevného zboru
vôbec nepociťujú potrebu pristupovať ku stolu milosti.  Ak by z tých 511 členov Cirkevného zboru
pristúpil každý len raz za rok ku spovedi a Večeri Pánovej, tak nám ostáva ešte takmer 300
členov Cirkevného zboru, ktorí počas celého roka nepristúpili ani raz ku stolu Pánovmu!!! Taká-
to štatistika však žiaľ neplatí a ako som písal už aj v minuloročnej výročnej kňazskej správe, realita je
ešte 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 počas celého roka
je potom oveľa viac ako spomínaných 300 členov. – Podľa môjho skromného prehľadu si dovolím po-
vedať, 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 0 (–12) členom Cirkevného zboru,  čo je pokles na úplnú
nulu, teda v porovnaní s rokom 2017 je to pokles o 12 členov. 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
nepotrebuje prislúžiť sviatosť Večere Pánovej, lebo ešte nie je taký chorý, aby zomieral, ja sa potom
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 veľmi neskoro.

Liptovská Kokava muži ženy Spolu
Chrám Boží 174 (+28) 337 (–17) 511 (+11)
Domácnosť 0 (–3) 0 (–9) 0 (–12)
Nemocnica – ústavy 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Spolu 174 (+25) 337 (–26) 511 (–1)
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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. Snažíme sa, aby naše dospievajúce deti Hospodina, nášho trojjedi-
ného Pána Boha hľadali,  aby ich slovo živého Pána Boha zachraňovalo,  aby sa učili  Božie slovo
skúmať, vedieme ich k tomu, aby sa nechali týmto slovom všemohúceho Pána Boha osloviť 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 trojjediného Pána Boha.  Aj preto sme vďační za každého
jedného konfirmanda.

Na konfirmáciu sa v súčasnosti pripravujú deti v prvom ročníku a konfirmandi sa učia z konfir-
mačnej príručky „Verím a sľubujem“, ktorú zostavil brat farár Miroslav Hvožďara a tiež si vypomá-
ham staršou konfirmačnou príručkou „Vyznanie viery“, ktorú zostavil Ján Konvit. Mojou túžbou je,
aby sa do konfirmačnej prípravy detí zapojili aj rodičia konfirmandov tak, ako to sľúbili 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 konfirman-
dov, alebo dokonca rodičia svojim deťom zakážu sa týchto aktivít zúčastňovať. V poslednom čase sa
čoraz viac stávam s realitou, že konfirmandi namiesto konfirmačnej prípravy idú na hokejový zápas, na
nákupy s rodičmi, alebo uprednostnia futbalový, volejbalový, hasičský, či  nejaký iný tréning. Toto
však určite nie je určenie tých správnych priorít v živote ako nám o tom svedčí Božie slovo: „Hľadaj-
te Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! Nech bezbožný opustí svoju cestu a
muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu
Bohu, lebo On hojne odpúšťa.“ (Iz 55,6–7).

Konfirmácia sa v uplynulom roku 2018 konala 29.apríla 2018 v 4.nedeľu po Veľkej noci. Skúš-
ka konfirmandov bola oddelená od konfirmačnej slávnosti a konala sa v sobotu pred slávnosťou kon-
firmácie 28.apríla 2018 v chráme Božom. Konfirmovaných bolo 10 detí z toho 5 chlapci a 5 dievčat. V
prvom ročníku je zapísaných 7 detí, z toho 5 chlapcov a 2 dievčatá.

Liptovská Kokava
Deti Dospelí Spolu

Konfirmácia 10
(+6)

0
(–1)

10
(+5)

5. Pristúpili do cirkvi/zboru a vystúpili z cirkvi/zboru
Táto kolónka minulého roku 2018 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 2018
Porovnanie

s r.2017

Pristúpili 0 0

Vystúpili 0 0

Prihlásili sa 0 –1

Odhlásili sa 0 0
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6. Bohoslužobné výkony
a) Sobáš

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

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

Keď Božie slovo pomenováva spolužitie muža a ženy bez manželského zväzku hriechom, tak
to hriechom zostáva aj vtedy, keď by doba aj spoločnosť boli akokoľvek tolerantné.

Ak takýto nezosobášení partneri prídu potom požiadať o krst dieťaťa a pri pastorálnej príprave
ku krstu im poviem, že aj svoj nemanželský vzťah si majú dať do poriadku – zosobášiť sa, tak sa neraz
zatvária, akoby som od nich žiadal niečo nemožné, niečo zastaralé, niečo, s čím vo svojom živote ani
nepočítali. Im jednoducho stačí, ak sa majú radi a žiaden papier (sobášny list) na to nepotrebujú. Čudu-
jem sa hlavne mladým ženám, že sú vôbec ochotné pristúpiť na takýto spôsob spolužitia nadivoko,
ktorý im neprináša žiadne zabezpečenie a istotu do budúcnosti. Tu sa musím znova pýtať, či svoj ne-
manželský život – spolužitie nadivoko – môžu vôbec vnímať ako naplnenie Božieho slova z úvodu tej-
to výročnej správy: „Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! Nech bez-
božný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa
zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa.“ (Iz 55,6–7). Akým vzorom a príkladom
sú pre svoje okolie a najmä pre svoje deti a aké svedectvo o zjavenom a vtelenom Božom slove – Pá-
novi Ježišovi Kristovi vo svojom živote a vo svojom vzájomnom vzťahu potom vydávajú?

V minulom roku 2018 na spoločnú cestu životom boli vyprevadené 2 manželské páry (čo je o 1
viac ako v roku 2017). Jeden manželský pár bol čisto evanjelický a jeden 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.

Liptovská Kokava

rok 2018
porovnanie

s r.2017

Sobáše 2 +1

b) Pohreby

„Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, a nik neumrie naveky.“
Pohreby  sú  zvláštnym  hľadaním  Hospodina,  nášho  trojjediného  Pána  Boha,  lebo  vydávať

svedectvo  o  hľadaní  Hospodina  alebo  aj  o  nehľadaní  Hospodina  môže  v  takomto  prípade  skrze
spomienky aj zosnulý. V uplynulom roku 2018 sme mohli svedectvo o hľadaní Hospodina, nášho troj-
jediného Pána Boha vydať alebo aj prijať v 13–tich prípadoch rozlúčky (čo je o 2 viac ako v roku
2017). V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v našom Cirkevnom zbore rozlúčili so 7 mužmi a
6 ženami. Pri rozlúčkach s našimi blízkymi si tak môžeme naplno uvedomiť, že nič v tomto svete
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nemá trvalú hodnotu, a že jedine Pán Boh skrze svoje slovo nás môže aj vo chvíľach smútku a lúčenia
sa s našimi blízkymi potešiť a povzbudiť.

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, aké piesne sa majú
spievať, alebo aká hudba má na pohrebe znieť. Poväčšine ide o pozostalú rodinu, ktorá dlhodobo žije
mimo nášho Cirkevného zboru. V takom prípade pozostalí zabúdajú, že kresťanská rozlúčka to je na
jednej strane účasť spoločenstva Cirkevného zboru 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 Kris-
tom je dobré každé jedno zastavenie v našej mysli, i keď pri rozlúčkach s našimi blízkymi je to veľmi
radikálne, nečakané a neraz aj bolestivé zastavenie. Sú to chvíle, keď sa zamýšľame nad svojim živo-
tom, nad zmyslom našej existencie a aj nad odchodom z tejto časnosti do večnosti.

Liptovská Kokava

rok 2018
porovnanie

s r.2017

Pohreby 13 +2

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 apríl 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.

Biblické hodiny by sme mohli charakterizovať aj ako hlbšie hľadanie a spoznávanie nášho troj-
jediného Pána Boha v duchu slov proroka Izaiáša, ktoré nám zazneli na začiatku tejto výročnej správy:
„Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a
dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst:
nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam“ (Iz
55,10–11). 

V minulom roku sme na Biblických hodinách pokračovali v preberaní Evanjelia podľa Marka a
boli kapitoly 7–9. Biblických hodín sa zúčastňovalo priemerne 10 členov nášho Cirkevného zboru, čo
je o 1 člena menej ako v roku 2017.

Liptovská Kokava
počet priemer %

Biblické 
hodiny

12x
(+5)

10
(–1)

1,31
(–0,12)

b) Modlitebné stretania

Pravidelne organizované modlitebné stretávania v našom Cirkevnom zbore v roku 2018 neboli,
čo je len a len na škodu nielen pre jednotlivých veriacich, ale aj celého Cirkevného zboru. Po novem-
brovom zasadnutí zborového presbyterstva sa od decembra začala v utorok podvečer o 17,10 hodine
stretávať modlitebná skupinka, ktorú si zobrala na zodpovednosť sestra Jana Sládeková.

V uplynulom roku sme sa v našom Cirkevnom zbore zapojili do dvoch zo štyroch modliteb-
ných týždňov, ktoré sú pravidelne organizované na začiatku kalendárneho roka, v pôste a v advente.
Poučení  situáciou  z  predchádzajúcich  rokov  sme  modlitebné  týždne  aj  v  uplynulom  roku  2018
usporiadali v rámci biblickej hodiny, pôstnych večierní a nedeľných večerných služieb Božích.
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Na začiatku roka sme v januári mali Aliančný novoročný modlitebný týždeň s priemernou účas-
ťou 21 členov. S rokom 2017 ho porovnať nemôžeme, nakoľko sme v roku 2017 Aliančný modlitebný
týždeň nemali kvôli chorobe brata farára.

V týždni medzi 5.a 6.pôstnou nedeľou sme mali v našom Cirkevnom zbore pôstny modlitebný
týždeň s priemernou účasťou 25 členov, čo je o 1 menej ako v roku 2017. Tento modlitebný týždeň bol
počas večierní v nedeľu, v utorok a vo štvrtok.

Liptovská Kokava

č. Príležitosti Počet dní
Priemerná

účasť
%

1. Aliančný modlitebný týždeň 3
(+3)

21
(+21)

2,75
(+2,75)

2.
Modlitebný týždeň za jednotu 
kresťanov

0
(0)

0
(0)

0
(0)

3. Pôstny modlitebný týždeň 3
(0)

25
(–1)

3,28
(–0,10)

4. Adventný modlitebný týždeň 0
(0)

0
(0)

0
(0)

c) Stretnutia mládeže

Mladí ľudia by mali vytvárať spoločenstvo a zároveň toto spoločenstvo by im malo byť nápo-
mocné pri tom, ako hľadať Hospodina, nášho trojjediného Pána Boha a zvestovať Božiu chválu priate-
ľom, kamarátom, spolužiakom. Toto nesenie Kristovho evanjelia nieje nikdy ľahké.

Práca s mládežou v našom cirkevnom zbore by mala byť rozdelená do troch základných úrovní
– dorast, mladšia mládež, staršia mládež. Staršia mládež sa v našom Cirkevnom zbore 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 nepravidelne počas školského roka v piatok po vyučovaní konfirmácie a
týchto stretnutí sa nie vždy zúčastňovali všetci konfirmandi. Žiaľ, na stretnutia dorastu častokrát ne-
prichádza nikto z tých, ktorí boli konfirmovaní v minulosti. Vedenie dorastu aj v roku 2018 zostalo na
pleciach brata farára. Od septembra sa začalo aj s pravidelným stretávaním dorastencov z okolitých
Cirkevných zborov. Naši konfirmandi spočiatku nemali  žiadny záujem o takéto spoločné stretnutia
dorastu, ale postupom času si konfirmandi našli miesto aj na týchto spoločných stretnutia dorastu.

Kým v roku 2017 bolo potešením, že starší dorastenci – mladí po konfirmácii, ktorých môžeme
zaradiť ku mladšej mládeži, mali záujem o spoločné stretávanie sa, v roku 2018 tento záujem úplne vy-
prchal. Možno to bolo spôsobené aj vplyvom brata Petra Soukupa z Liptovského Hrádku, ktorý medzi
mladými pôsobil a začal šíriť nezdravé učenie, ktoré je v rozpore s učením a vyznaním Evanjelickej
cirkvi a.v. na Slovensku. Mnohí mladí aj z nášho Cirkevného zboru totiž boli naviazaní na osobu brata
Petra  Soukupa,  ktorý  spolu  s  ďalšími  bratmi  a  sestrami  z  Liptovského  Hrádku  vytvorili  vlastné
cirkevné spoločenstvo.

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. Vtedy kon-
firmandi  hľadajú  tie  najrôznejšie  dôvody,  prečo  nemôžu prísť  na  nácvik  a  potom aj  poslúžiť  na-
cvičeným programom v Cirkevnom zbore.

d) Práca žien (SEŽ)

SEŽ ako také v Cirkevnom zbore je organizované ale v uplynulom roku 2018 sa neuskutočnilo
ani jedno samostatné stretnutie žien.
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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 jedno samostatné stretnutie v
rámci Národného týždňa manželstva, keď sme si pozreli film. Jedna rodina sa počas Národného týždňa
manželstva 2018 zúčastnila prednášky v Cirkevnom zbore Liptovský Peter. Hlavnou témou Národného
týždňa manželstva bolo: „Manželstvo – umenie lásky“. Už od mesiaca január prebiehala na celom
Slovensku kampaň ku Národnému týždňu manželstva,  do  ktorej  sa  zapojila  jedna rodina  z  nášho
Cirkevného zboru. Poznávacím znamením bol náramok a záložka, na ktorých bolo okrem mien manže-
lov uvedené aj ako dlho už sú v umení lásky – v manželstve.

f) Mládežnícka hudobná skupina

V Cirkevnom zbore nie je žiadne hudobné teleso.

g) Spevokol

Zborový spevokol  nacvičenými piesňami  obohacoval  služby Božie  pri  rôznych sviatkoch a
slávnostiach v domácom zbore ale aj mimo neho.

Začiatkom roka 2018 sa z nášho Cirkevného zboru odsťahovala sestra dirigentka PaedDr. Jaro-
slava Oravcová a nacvičovanie piesní na jednotlivé príležitosti sa prenieslo na plecia brata farára Mgr.
Maria Činčuráka.

V roku 2018 sme sa stretávali na nácvikoch nespočetne veľakrát, nacvičovali sme nové piesne,
pripomenuli sme si staršie. Celkovo sme piesňami poslúžili 15-krát – spievali sme na 89–te výročie
posvätenia nášho chrámu.  Spievali  sme na Veľký piatok a  Veľkonočnú nedeľu,  piesňami sme po-
zdravili  aj  našich  mladých či  „zlatých“  konfirmandov,  vystúpili  sme na svätodušnej  slávnosti,  za-
spievali sme aj dvom mladomanželským párom pri sobáši. Zúčastnili sme sa aj tradičného Koncertu
spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne. Piesňou sme poďakovali za úrody zeme a pripomenuli sme si
pamiatku Reformácie. Aj počas vianočných sviatkov sa niesli naším chrámom tóny vianočných piesní.

Veľmi sa tešíme z nových členov, ktorí do spevokolu pribudli už v roku 2017 a posilnili tak te-
nor – tretí hlas. Touto cestou im prajeme veľa zdaru a vytrvalosti. 

Napokon sa vo svojom mene chcem poďakovať všetkým speváčkam, spevákom, za ich čas,
ktorý si nachádzajú popri svojich pracovných či rodinných povinnostiach, za ich ochotu slúžiť spevom
nielen cirkevnému zboru, ale najmä Pánu Bohu. Do nasledujúceho roku prajem všetkým veľa pevného
zdravia, spokojnosti v rodinách, neutíchajúci smäd po duchovných piesňach, hudbe, aby sme takto
spoločne mohli slúžiť a velebiť meno nášho nebeského Pána. 

SOLI DEO GLORIA

V Liptovskej Kokave dňa 8.februára 2019 Mgr. Mario Činčurák v.r.
zastupujúci dirigent 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 aj sestre dirigentke PaedDr. Jaroslave Oravcovej,
ktorá v rámci svojich možností príde pomôcť pri nácvikoch a vystúpeniach spevokolu, aby krásna har-
mónia hudby znela na Božiu oslavu, česť a chválu.

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. Tak ako v minuloročnej výroč-
nej kňazskej správe, musím aj teraz znovu zopakovať nasledovné vety.

S veľkým zahanbením však musíme konštatovať, že muži z nášho Cirkevného zboru sa nezú-
častnili na ani jednom stretnutí, aj keď som tieto stretnutia na službách Božích oznamoval a mužov z
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nášho Cirkevného zboru pozýval. Je to smutný obraz nielen našich rodín, ale aj celého nášho Cirkevné-
ho zboru. Muži v našom Cirkevnom zbore chýbajú nielen na stretnutiach organizovaných priamo pre
mužov, ale chýbajú aj na biblických hodinách, na večierňach a ďalších zborových, seniorátnych či
celocirkevných aktivitách a podujatiach.

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

Toto je asi najväčšia príležitosť, ako môžeme deti už malička učiť aby Hospodina, nášho troj-
jediného Pána Boha hľadali, aby ich slovo živého Pána Boha zachraňovalo, aby sa učili Božie slovo
skúmať, aby sa nechali týmto slovom všemohúceho Pána Boha osloviť. Takto je možné potom cez deti
evanjelizovať a misijne pôsobiť na rodičov – strednú generáciu v Cirkevnom zbore. Sestra Iveta Tara-
geľová pripravila krátku správu o Detskej besiedke za rok 2018.

„Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a
Tvoja palica ma potešujú.“

(Žalm 23,4)

Deti z detskej besiedky pod vedením vedúcej detskej besiedky – Ivety Tarageľovej a učiteľky
detskej besiedky – Jany Sládekovej sprevádzal tento verš v podstate každú nedeľu, keď sme spoločne s
deťmi preberali život Mojžiša a Józuu či starozákonných sudcov, ktorých Pán Boh viedol v situáciách,
ktoré sa veľakrát zdali neprekonateľnými. Je to pre nás obidve veľkým povzbudením zdieľať s deťmi
nielen príbehy biblických postáv,  ale  aj  naše vlastné životy,  kde tiež každodenne zakúšame Božiu
milosť či už v časoch temných údolí, alebo aj, keď nás Pán Boh vychováva a mení. Trošku nás mrzí, že
až do dnešného dňa sa nepodarilo zrealizovať už našu niekoľkoročnú prosbu – vytvoriť ďalší priestor,
kde by sme mohli deti, deliť nakoľko máme aspoň 5 detí, ktoré sú vo veku 3–4 roky a potrebovali od-
lišný výklad k biblickým príbehom. Malých detí nám pribúda, tak veríme, že raz sa to predsa len
podarí.

V roku 2018 navštevovalo besiedku v priemere 17 detí, pričom od septembra Katka Trepáčová
začala navštevovať predkonfirmačnú prípravu. Deti a hlavne tie menšie nám neustále pribúdajú a z
toho sa veľmi tešíme. Je však potrebné tomu aj veľa vecí prispôsobiť – priebeh a vyučovanie lekcií,
prípravu programov a každej jednej akcie. V januári sme sa boli spolu sánkovať, potom sme pripravili
program na Veľkú noc, Deň matiek, či tradičný vianočný program s návštevou Mikuláša. Sme vďační
aj za pomoc zo strany Rady rodičov MŠ – zapožičanie kostýmu Mikuláša či dobrým dušiam, ktoré sa
odhodlajú obliecť do kostýmu Mikuláša či anjela, aby potešili deti.

V júni sme pre deti pripravili na farskom dvore opekačku pri príležitosti Dňa detí, kde sme si
uvedomili, že by sme ocenili väčšiu spoluprácu zo strany brata farára. Veľakrát sa cítime v zariaďovaní
vecí samy a postrádame pomocnú ruku. V júli sme sa tešili zo spoločného pobytu na chate vo Vyšnej
Boci, kde nám bolo výborne. Okrem toho, že sme si uvedomili dôležitosť odpustenia hriechov v našom
živote a význam Pána Ježiša pre náš život, najedli sme sa aj čučoriedok do popuku. S deťmi veľmi radi
na tieto chvíle spomíname a ďakujeme za milodary, vďaka ktorým môžeme takéto aktivity organizo-
vať.

Koncom kalendárneho roka sme podali žiadosť o vytvorenie neziskovej organizácie, aby sme
ešte viac skvalitnili našu prácu. 

Za vedenie a výchovu v tom všetkom ďakujeme nášmu Pánovi,

vyučujúce Detskej besiedky v Liptovskej Kokave.

V Liptovskej Kokave, 3.februára 2019

Touto cestou ďakujem sestrám Ivete Tarageľovej a Jane Sládekovej, že na svojich pleciach nesú
takúto veľkú zodpovednosť za rozosievanie Božieho slova do detských srdiečok. Ďakujeme aj všet-
kých 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.
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b) Školská náboženská výučba

Nezanedbateľným hľadaním Hospodina, nášho trojjediného Pána Boha je aj náboženská výuč-
ba na miestnej Základnej škole. V uplynulom roku 2018 (školské roky 2017/2018 a 2018/2019) som
vyučoval evanjelické náboženstvo na tunajšej ZŠ v Liptovskej Kokave. V školskom roku 2017/2018
som vyučoval jednu hodinu týždenne, kde v jednej skupine boli spojené všetky ročníky 1., 2., 3.a 4. v
počte 14 žiakov (od februára 2018 je to 13 žiakov). V školskom roku 2018/2019 vyučujem dve hodiny
týždenne, kde v jednej skupine sú ročníky 3.a 4. v počte 8 žiakov a v druhej skupine sú ročníky 1.a 2. v
počte 9 žiakov. Náboženstvo sa vyučuje zo schválených učebníc pre jednotlivé ročníky. V tomto škol-
skom roku 2018/2019 všetci žiaci na 1.stupni ZŠ v Liptovskej Kokave chodia na evanjelické nábožen-
stvo. Etická výchova a Katolícke náboženstvo sa na Základnej škole v Liptovskej Kokave v školskom
roku 2018/2019 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 Cirkevného zboru zasadalo v roku 2018 3x. Riešilo najmä problémy hospodár-

skeho života v zbore. Presbyterstvo Cirkevného zboru má aj s predsedníctvom Cirkevného zboru 16
riadnych členov. Na výročnom konvente v roku 2018 sa aj v našom Cirkevnom zbore uskutočnili voľ-
by presbyterov a funkcionárov Cirkevného zboru, nakoľko presbyterom a funkcionárom skončilo 6–
ročné volebné obdobie.

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 prinášať očakávanú úrodu zo zasiateho semena Božieho
slova.

10. Diakonická práca
V našom Cirkevnom zbore diakonická práca organizovaná nie je. Do tejto oblasti však spadá aj

návštevná  služba,  ktorú  sporadicky  vykonávali  niektorí  členovia  Cirkevného  zboru  (bývalá  sestra
kostolníčka, …). Túto službu by sme však chceli s Božou pomocou spravidelniť. Naša spolusestra Ive-
ta Porubänová prejavila záujem a ochotu pracovať v diakonickej návštevnej službe v Cirkevnom zbore
a v roku 2016 aj začala, no v roku 2017 pre nezáujem zo strany členov Cirkevného zboru bola návštev-
ná služba pre chorých v našom Cirkevnom zbore prerušená. Veríme, že túto službu sa nám s Božou po-
mocou podarí obnoviť a nájde u starších členov Cirkevného zboru porozumenie a bude pomocou aj pre
zborového farára. Do diakonickej návštevnej služby by sme však mohli počítať aj službu v DSS SČK
Liptovský Hrádok. V roku 2018 sme mali z nášho Cirkevného zboru v DSS SČK Liptovský Hrádok
umiestnených troch našich členov.

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

V utorok na Traumatológii, na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, na Psychiatrii;

V stredu na Gynekológii, Internom oddelení a na Doliečovacom oddelení;

Vo štvrtok na Neurológii a na Chirurgii.
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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 Cirkevného zboru ležia. Následne budeme môcť informovať konkrétneho brata
farára alebo 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 Cirkevnom zbore v roku 2018.

Január 2018 – 89–te výročie posvätenia chrámu Božieho;

Február 2018 – Voľby zborových presbyterov a funkcionárov na výročnom konvente Cirkevné-
ho zboru;

– Národný týždeň manželstva – premietanie filmu;

– Premietanie evanjelizačného programu „PreTeba 2017“;

Apríl 2018 – Slávnosť „Zlatej konfirmácie“;

– Slávnosť konfirmácie;

Máj 2018 – Výmena strešnej krytiny na chráme Božom;

Jún 2018 – Zborový zájazd do Hniezdneho pri Starej Ľubovni;

–  Voľby  seniora  Liptovsko–oravského  seniorátu  a  generálneho  predsedníctva
ECAV;

– Ukončenie školského roka na službách Božích;

–  Zborový  spevokol  sa  zúčastnil  Koncertu  spevokolov  Liptova  v  Liptovskom
Jáne;

Júl 2018 – Detský tábor na chate vo Vyšnej Boci;

September 2018 – Začiatok nového školského roka na službách Božích;

– Voľby generálneho predsedníctva ECAV – 2.kolo;

– Dištriktuálny deň VD v Poprade;

Október 2018 – Poďakovanie za úrody zeme v našom Cirkevnom zbore ale aj v Skanzene v Pri-
byline;

– Inštalácia novozvoleného seniora Liptovsko–oravského seniorátu v Hybiach;

– Oprava chodníka pred farou.

November 2018 – Oprava elektrickej prípojky na budove fary;

December 2018 – Premietanie evanjelizačného programu „ProChrist 2018“;

– Vianočná besiedka.

12. Nebezpečné vplyvy
Aj  v  uplynulom roku  2018  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 Cirkevného zboru však vplývajú aj mnohé veci, či udalosti, ktoré zažívajú vo svo-
jom živote, alebo sa s nimi stretávajú na televíznych obrazovkách, v rozhlasových reláciách, na strán-
kach cirkevných alebo aj svetských novín a časopisov, a podobne.

13. Pastorálna činnosť
Hľadanie Hospodina, nášho trojjediného Pána Boha, záchrana skrze slovo živého Pána Boha,

ako aj oslovenie týmto slovom všemohúceho Pána Boha sa v tomto prípade deje osobným kontaktom.
Pri návšteve chorých a najmä vekom starších bratov a sestier v nemocnici v Liptovskom Mikuláši, v
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Domove sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku alebo aj v domácnostiach môžeme zreteľne pozoro-
vať trvalú platnosť slov proroka Izaiáša z úvodu tejto výročnej správy.

 Za pastorálnu činnosť považujeme nielen návštevy bratov a sestier v domácnostiach, v nemoc-
niciach, či v iných sociálnych zariadeniach ale v plnej miere aj každý rozhovor, ktorý vznikne pri roz-
ličných príležitostiach a situáciách. Môže to byť návšteva alebo rozhovor pri rôznych rodinných uda-
lostiach ako sú krst dieťaťa, sobáš, narodeniny, alebo aj pohreb.

V minulom roku som vykonal 25 pastorálnych návštev v domácnostiach, či v nemocnici, alebo
v Domove sociálnych služieb, niektoré spolu s inými členmi nášho Cirkevného zboru.

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

zovaných seniorátom, dištriktom, či ústredím ECAV. 

V roku 2018 som bol 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
Hľadanie Hospodina, nášho trojjediného Pána Boha, záchrana skrze slovo živého Pána Boha,

ako aj oslovenie týmto slovom všemohúceho Pána Boha sa v tomto prípade nedeje skrze zborového fa-
rára, ale prostredníctvom vydávaných 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 cir-
kví. Na Farský úrad odoberáme aj časopis „Rozmer“ (o sektách) a „Anténa“ (o kresťanskom vysiela-
ní).

Zborové presbyterstvo na svojom zasadnutí 30.novembra 2017 rozhodlo, že na farský úrad sa
už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredalo ani objed-
naných 5 kusov Evanjelického posla spod Tatier. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol
spod Tatier, si ho môžu predplatiť cez objednávkový formulár, ktorý im poskytneme na farskom úrade.

Do Cirkevného zboru pre našich členov odoberáme prostredníctvom farského úradu aj časopis
„Evanjelický východ“.  Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať a predplatiť
tento kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

16. Internetová (webová) stránka Cirkevného zboru
Od marca 2017 máme na internetovej stránke Liptovsko–oravského seniorátu zriadenú interne-

tovú stránku nášho Cirkevného zboru. Teší nás, že internetová stránka nášho Cirkevného zboru si našla
svojich pravidelných návštevníkov a počas  prvých dvoch rokov fungovania ju  navštívilo  viac ako
5.500 návštevníkov.  Na internetovej  stránke nájdete  okrem krátkej  charakteristiky  našej  Cirkvi,  aj
stručnú históriu nášho Cirkevného zboru, nájdete tam oznamy z jednotlivých nedieľ a sviatkov, po-
zvánky na pripravované podujatia a tiež informácie a tlačivá ku jednotlivým bohoslužobným úkonom
ako sú Krst svätý, cirkevný sobáš, konfirmácia, cirkevný pohreb. Od Veľkej noci 2018 nájdete na inter-
netovej  stránke aj  audio  (zvukové)  nahrávky kázní  slova Božieho,  ktoré odzneli  v  našom chráme
Božom.

Internetovú  stránku  nášho  Cirkevného  zboru  nájdete  na  nasledovnej  adrese:
http://liptkokava.ecavlos.sk.

17. Zborový archív a knižnica
Zborový  archív  sa  nachádza  v  suteréne  farskej  budovy.  Sestry  vyučujúce  detskú  besiedku

plánujú využiť miestnosť zborového archívu na vyučovanie detskej besiedky pre menšie deti.
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Zborová knižnica je zoradená podľa čísel a zapísaná na listine v Knižnici. Prosíme však tých
členov Cirkevného zboru, ktorí majú nejaké knihy vypožičané zo zborovej knižnice, aby ich vrátili do
farskej knižnice.

18. Kronika Cirkevného zboru
Kronika Cirkevného zboru sa nachádza na Farskom úrade. 

19. Počet členov v zbore
Počet členov sa oproti roku 2017 zmenil. Prirodzený prírastok/úbytok členov zboru za uplynulý

rok (pripočítanie pokrstených, prihlásených a pristúpivších a odpočítanie zosnulých, odhlásených a vy-
stúpivších) je –6 (mínus šesť.

Celkový počet duší v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovská Kokava k 31.12.2018:
763 (–6 oproti roku 2017).
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II.

A. Hospodársky život zboru (osobitný referát)
1. Revízna správa za rok 2018

Pri pohľade na hospodárenie za rok 2018 zistíme, že Cirkevný zbor sa po finančnej stránke po-
maličky konsoliduje po finančne náročnej oprave a maľovaní vonkajšej omietky na chráme Božom, po
rekonštrukcii elektrických rozvodov a po výmene zatekajúcej strešnej krytiny na chráme Božom.

Ak príjmy Cirkevného zboru rozmeníme na drobné a porovnáme uplynulý rok 2018 s rokom
2017, pri milodaroch sme zaznamenali nárast štedrosti o takmer 2.300,00 €. Výška milodarov pri počte
členov 763 presiahla 13.700,00 € (+2.300 oproti roku 2017), čo na jedného člena zboru činí v priemere
viac ako 17,96 € za rok. Oproti roku 2017 je to nárast o 3,03 € na osobu za rok. Pri oferách sa stále od-
zrkadľuje prechod na novú menu – Euro, lebo aj po desiatich rokoch používania tejto novej meny –
Euro, všetko stále prepočítavame na bývalé slovenské koruny (SKK). Ofery v uplynulom roku boli vo
výške viac ako 4.300,00 €, čo na jedného člena činí v priemere 5,72 € za rok a tu sme zaznamenali
mierny pokles v obetavosti o 0,33 € na osobu za rok.

Pri  cirkevnom príspevku môžeme pozorovať,  že sa stále  nájdu aj  takí členovia Cirkevného
zboru, ktorí si nesplnili ani túto najzákladnejšiu povinnosť – uhradiť si cirkevný príspevok 5,-€ za prí-
slušný kalendárny rok na osobu, hoci je to najnižší cirkevný príspevok spomedzi všetkých Cirkevných
zborov v Liptovsko–oravskom senioráte.

2. Rozpočet na rok 2019

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z predchádzajúcich období a do výdavkov sme nezahrnuli
žiadne väčšie opravy. Najväčšou položkou vo výdavkovej časti sú platby za energie (elektrina, plyn,
vodné,  stočné).  Ak  sa  pozrieme  do  príjmovej  časti  rozpočtu,  tak  zistíme,  že  súčasná  výška
cirkevného príspevku (5,-€ na osobu) nepokryje ani najnutnejšie výdavky za tieto energie. Pri do-
držaní navrhovaného rozpočtu by sme v roku 2019 mali hospodáriť so schodkom 12.620,-€, ktorý vy-
kryjeme z prebytku hospodárenia v roku 2018, keď nám Obec Liptovská Kokava poskytla dar na
opravu strechy chrámu Božieho vo výške 10.000,-€.

V priebehu tohto roku 2019 a nasledujúcich štyroch rokov potrebujeme nahromadiť finančné
prostriedky na splácanie pôžičky (25.000,-€), ktorú nám poskytlo Pozemkové spoločenstvo bývalých
urbarialistov obce Liptovská Kokava na opravu strechy na chráme Božom. Po splatení pôžičky po-
trebujeme nahromadiť nemalé finančné prostriedky na opravu vnútornej omietky chrámu Božieho a
vymaľovanie celého interiéru, ktorý sa naposledy maľoval pred viac ako 30 rokmi. Uvedomujeme si,
že tieto práce na chráme Božom sú finančne veľmi nákladné a len s Božou pomocou sa nám ich podarí
vykonať do 100–tého výročia posvätenia chrámu Božieho, ktoré si pripomenieme v januári v roku
2029.

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 2016 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 v súdnom spore o určenie vlastníckych práv k tejto parcele. Právnik, ktorého sme v
tejto veci oslovili, už podnikol jednotlivé kroky. Bol vytýčený termín súdneho pojednávania, kde súd
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navrhol  mimosúdne  vyrovnanie  so  Slovenským  pozemkovým  fondom.  Ak  nedôjde  k  dohode  v
stanovenom termíne, súd o určení vlastníckych práv bude ďalej pokračovať.

C. Vykonané práce
Činnosť v Cirkevnom zbore v roku 2018
V uplynulom roku sa v našom Cirkevnom zbore okrem bežných prác na úprave a údržbe vy-

konala kompletná rekonštrukcia elektrických rozvodov v chráme Božom. Boli to najmä brigády, ktoré
boli spojené s prácami pri kosení trávy a hrabaní sena. O ďalších vykonaných prácach si môžete pre-
čítať v „Správe o činnosti presbyterstva za rok 2018“, ktorá je prílohou tejto kňazskej správy.

D. Plánované práce a akcie
Informácie na rok 2019

Okrem iných prác na rok 2019 sa nám do popredia neustále tlačí aj otázka využitia budovy
Evanjelickej a.v. ľudovej školy, ktorá z roka na rok chátra. Jedným návrhom sa presbyterstvo už zaobe-
ralo. Tento návrh – premena školy na zborové centrum – však potrebuje nemalé finančné investície,
ktoré sa dajú vykonávať len postupne.

V duchovnej oblasti nás čaká: príprava Zlatej konfirmácie, nanovo rozbehnúť pravidelné stretá-
vanie Rodinného spoločenstva, nanovo rozbehnúť pravidelné stretávanie SEŽ.

V roku 2019 je na Slovensku už po deviatykrát organizovaný „Národný týždeň manželstva“ a v
rámci tohto Národného týždňa manželstva je v Liptovskom Hrádku organizované muzikálové pred-
stavenie  „Legenda o zakliatom meste“.  Predstavenie  sa  uskutoční  práve dnes  (nedeľa,  17.februára
2019) so začiatkom o 17,00 hodine v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku. Pozývame všetkých, ktorí
majú záujem duchovne pookriať.

Rovnako je na tento rok (2019) plánované vysielanie evanjelizácie „PreTeba 2019“ z Liptov-
ského Hrádku. Termín premietania evanjelizácie bude včas oznámený nielen v chráme Božom, ale aj
na internetovej stránke nášho Cirkevného zboru.

Pre konfirmandov a dorastencov sa už v tomto čase začína pripravovať seniorátny tábor konfir-
mandov „KoLOS 2019“.

V roku 2019 nás však čakajú aj voľby. Voliť budeme dištriktuálneho biskupa, lebo dôstojnému
bratovi biskupovi VD Mgr. Slavomírovi Sabolovi v októbri 2019 končí druhé volebné obdobie. V ok-
tóbri 2019 končí volebné obdobie aj nášmu zborovému farárovi Mgr. Mariovi Činčurákovi. 

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

20. Záver
Naše sústredenie sa na živého Pána Boha nás vedie ku tomu, aby sme Ho deň čo deň hľadali,

nechali sa Jeho všemohúceho slovom osloviť a tak zachrániť skrze Božieho Syna Pána Ježiša Krista.
Ľudia v našom okolí potrebujú počuť toto jasné svedectvo o živom, predivnom, milosrdnom, láskypl-
nom Bohu, ktorému patríme so všetkým čo máme. Je to aj naša zodpovednosť a úloha, aby zvesť o zá-
chrane hriešnika – svedectvo nášho života jasnou rečou hovorilo ľuďom okolo nás.

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, …) kvôli hľadaniu Hospodina, nášho trojjediného Pána Boha;

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 2019?

Naďalej neúnavne hľadať a nachádzať Hospodina, vždy nanovo sa nechať Jeho všemohúcim
slovom oslovovať, aby sme mohli vydávať svedectvo o našom Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi na
ktoromkoľvek mieste – či už v rodine, v zamestnaní, medzi priateľmi, alebo aj medzi susedmi.

Každý z nás si musí uvedomiť, že Pánu Bohu sa budeme raz zodpovedať z celého svojho života
a On bude od nás požadovať aj výsledky z počúvania a prijímania Božieho slova do svojho života, do
svojho srdca. Hľadať a nachádzať trojjediného Pána Boha totiž musí byť záležitosťou nielen celého
roka 2019 ale celého nášho života ako v duchovnej oblasti, tak aj v telesnej a materiálnej oblasti.

Mgr. Mario Činčurák
zborový farár
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IV.

21. Prílohy
Tabuľka – „Štatistické údaje za rok 2018“

Tabuľka – „Štatistické údaje za rok 2018 pre štátne orgány“

Tabuľka – „Vyučovanie náboženstva“

Správa o činnosti presbyterstva za rok 2018

Plánované úlohy na rok 2019

Správa Hospodárskeho výboru za rok 2018

Rozpočet na rok 2019
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Štatistické údaje
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Štatistické údaje pre štátne orgány
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Vyučovanie náboženstva
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Správa o činnosti presbyterstva za rok 2018
Text:  „11Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k

blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“
Kniha proroka Jeremiáša 23,11

Bratia a sestry!

Zborové presbyterstvo sa nám podarilo minulý rok rozšíriť o nových presbyterov, nakoľko nie-
ktorí  presbyteri  sa  rozhodli  po  skončení  volebného  obdobia  nepokračovať  v  službe  v  našom
Cirkevnom zbore. Cirkevnoprávne predpisy určujú minimálny možný počet presbyterov v Cirkevnom
zbore a Štatút Cirkevného zboru určuje počet presbyterov v samotnom Cirkevnom zbore, čo sa nám aj
podarilo obsadiť. Zborové presbyterstvo tvorí 14 presbyterov + dvaja členovia predsedníctva zboru.
Zborové presbyterstvo sa musí schádzať minimálne dvakrát do roka, aby problémy a úlohy mohli byť
spoľahlivo a zodpovedne splnené. Náš Cirkevný zbor sa ale rozhodol a dohodol, že zasadania presby-
terstiev budú bývať od roku 2019 každý štvrťrok. V roku 2018 sa presbyterstvo zišlo trikrát. Účasť
presbyterov na jednotlivých presbyterstvách bola zodpovedná a na úrovni. Keď aj nastali situácie, že
niektorí presbyteri sa nemohli zasadnutia zúčastniť, neprítomní presbyteri sa dopredu ospravedlnili.
Rád by som v krátkosti zhrnul, o čom jednotlivé zasadnutia a činnosť presbyterov boli.

Dňa 12.februára 2018 sa uskutočnilo prvé zborové a zároveň kandidačné zasadnutie presbyter-
stva, ktoré bolo venované príprave volieb presbyterov, príprave výročného a volebného konventu, ná-
vrhu rozpočtu na rok 2018, hospodáreniu Cirkevného zboru za rok 2017, vyhodnoteniu práce presby-
terstva za rok 2017 a plánu úloh na rok 2018. Súčasťou rokovania bola správa o plnení materiálnych,
ale aj duchovných úloh. Hospodárenie Cirkevného zboru je vyrovnané, všetky finančné záväzky boli
do tohto termínu riadne splnené a neboli zistené žiadne negatívne hospodárske výsledky. Presbyterstvo
sa ďalej zaoberalo doplnením počtu presbyterov – návrhom kandidátov a oslovením týchto kandidátov.
Bolo potrebné pripraviť a schváliť návrh rozpočtu na rok 2018 a mnoho ďalších vecí potrebných pre
chod zboru.

Dňa 25.apríla 2018 bolo zvolané mimoriadne presbyterstvo z dôvodu odsúhlasenia a vybratia
firmy na realizáciu výmeny strešnej krytiny na chráme Božom. Na základe cenových ponúk presbyter-
stvo vybralo firmu Švestav s.r.o., ktorá aj samotné dielo medzi 14.–28.5.2018 zrealizovala. Ďalej sa
Zborové presbyterstvo zaoberalo odpredajom pozemku Roľníckemu družstvu Liptovská Kokava pod
administratívnou budovou a odpredajom pozemku manželom Kubíkovým na základe ich žiadostí o od-
kúpenie týchto pozemkov. Zborové presbyterstvo muselo upraviť rozpočet na rok 2018 nakoľko pri
odsúhlasovaní rozpočtu nemalo potrebné podklady k nutnej výmene strešnej krytiny. Museli sme pri-
stúpiť k príprave mimoriadneho konventu k odsúhlaseniu výmeny krytiny konventuálmi.

Tretie riadne zvolané presbyterstvo sa uskutočnilo dňa 26.11.2018 kde sme si vypočuli správu
predsedníčky Hospodárskeho výboru o hospodárení za 2. a 3. štvrťrok 2018. Zaoberali sme sa prípra-
vou 90.výročia posvätenia chrámu Božieho, obsadeniu voľných funkcii v našom Cirkevnom zbore,
slávnostnému uvedeniu presbyterov a funkcionárov Cirkevného zboru a mnohým iným bodom prog-
ramu.

Úlohy stanovené na rok 2018 boli vo väčšej miere splnené. Z tých splnených materiálnych úloh
by som spomenul vyčistenie areálu starej školy od starej trávy, pokosenie a vyvozenie novej trávy,
ktoré je  potrebné vykonávať každý rok.  Podarilo  sa vymeniť strešnú krytinu na chráme Božom a
opraviť elektrickú prípojku na budove fary, opravu chodníka pred farou. Z duchovných úloh sa nám
podarilo zorganizovať zborový zájazd do Starej Ľubovne, pripraviť konfirmáciu a Zlatú konfirmáciu,
premietanie ProChrist.

Ďakujem všetkým bratom a sestrám ktorí sa mohli zúčastniť brigád a pomohli tak dielom svo-
jich rúk k zveľadeniu majetku nášho CZ.

V nesplnených materiálnych úlohách nás čaká oprava a vymaľovanie vnútorných priestorov
kostola, dokončenie publikácie o našom CZ, oprava a vyčistenie odkvapových rúr na hospodárskych
budovách a budove fary. Založenie občianskeho združenia pod názvom Kokavské zvony.
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V duchovnej oblasti nás čaká zorganizovať aj v roku 2019 zlatú konfirmáciu v prípade záujmu
zlatých konfirmandov, stretávanie rodín v našom zbore, stretávanie modlitebnej skupiny, tábor detskej
besiedky, zborový zájazd atď…

Bratia a sestry, dovoľte mi, aby som poďakoval všetkým, ktorí pomohli rôznou činnosťou náš-
mu Cirkevnému zboru v roku 2018. Poďakovať sa chcem tiež bratovi farárovi, všetkým členom a fun-
kcionárom Cirkevného zboru,  spevokolu,  pracovníkom Detskej  besiedky a  všetkým organizačným
zložkám Cirkevného zboru. Ďakujem aj Vám bratia a sestry, že zostávate verný Kristovi a svojou účas-
ťou na službách Božích, na zborových konventoch, ale aj na rôznych zborových podujatiach vytvárate
jedno veľké spoločenstvo veriacich. Nech Vám Boh žehná!

Vykonané práce v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovská Kokava v roku
2018:

 Materiálna oblasť

– výmena strešnej krytiny na chráme Božom – úloha splnená
– úprava a vyčistenie areálu starej školy – úloha splnená
– oprava elektrickej prípojky na budovu fary – úloha splnená
– 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 cirkvi

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
– založenie občianskeho združenia – úloha trvá

Duchovná oblasť

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

plnia
– zúčastniť sa 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 vrátane jeho vystúpení počas roka

úloha splnená

V Liptovskej Kokave dňa 05.02.2019

Radovan Fronko v.r.     
 zborový dozorca
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Plánované úlohy na rok 2019
Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2019 v materiálnej oblasti:

– zabezpečiť údržbu a opravy na budove starej školy, chráme Božom a budove fary
– vyčistiť areál starej školy a fary od trávy, krovín
– upraviť terén farskej záhrady po jesenných výkopových prácach v roku 2018
– oprava a vyčistenie odkvapových rúr na budove fary a hospodárskych budovách

Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2019 v duchovnej oblasti:
– pripraviť a uskutočniť slávnosť zlatej konfirmácie v Cirkevnom zbore
– pokračovať v stretávaní modlitebnej skupinky a na biblických hodinách
– zúčastniť sa stretnutia spevokolov Liptova
– zúčastniť sa na dištriktuálnom dni VD
– organizačne a materiálne zabezpečiť detskú besiedku v Cirkevnom zbore vrátane jej vystúpení

počas roka
– organizačne a materiálne zabezpečiť zborový spevokol v Cirkevnom zbore vrátane jeho vystú-

pení počas roka
– zapájanie jednotlivých zložiek Cirkevného zboru do služieb Božích

V Liptovskej Kokave dňa 05.02.2019

Spracoval:    

Radovan Fronko v.r.
 zborový dozorca         
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Správa Hospodárskeho výboru za rok 2018
Správa o kontrole výsledkov hospodárenia za rok 2018

Kontrolu zborového hospodárenia vykonávajú v našom Cirkevnom zbore 3 (traja)  členovia
Zborového hospodárskeho výboru z presbyterstva.

Zborový hospodársky výbor kontroloval zborové účty 4–krát v roku položky číslo 1–190 na
bežnom účte, položky číslo 1–158 v pokladni a detská besiedka od položky číslo 1–17 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 Cirkevnopráv-
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 – Urbár, Roľnícke družstvo);
5.) Úroky v banke;
6.) Ostatný príjem.

Výdavky Cirkevného zboru podľa účtovného výkazu tvoria:
1.) Opravy a investície;
2.) Výdavky bohoslužobné a správne (tu patrí spotreba energií a materiálu, kancelárske vý-

davky, telefónne poplatky, poštovné, …);
3.) Finančné výdavky, poplatky, dane, …;
4.) Knihy a časopisy pre zborovú knižnicu, …;
5.) Cestovné výdavky, …;
6.) Poistenie cirkevného majetku, …;
7.) Ostatné výdavky (tu patria dary a príspevky vyšším COJ, odvedené ofery, …).

Na poslednom zasadnutí  Zborového hospodárskeho výboru,  ktoré sa konalo dňa 28.januára
2019 bol predložený koncoročný účtovný výkaz. O koncoročnom účtovnom výkaze k 31.decembru
2018 by som Vás bližšie informovala.

Výsledok hospodárenia Cirkevného zboru k 31.decembru 2018 je nasledovný:

Počiatočný stav:   20.499,43 €
Príjmy celkom: 117.987,21 €
Výdavky celkom: 118.857,79 €
Stav v pokladni:        273,64 €
Detská besiedka:        724,41 €
Stav na bežnom účte:   18.630,80 €
Stav na termínovanom účte k 31.12.2018:            0,00 €
Finančné prostriedky Cirkevného zboru celkom:   19.628,85 €

Na poslednom zasadnutí Zborového hospodárskeho výboru dňa 28.januára 2019 bol tiež pred-
ložený návrh rozpočtu na rok 2019 a doporučený na prerokovanie Presbyterstvom. Uvedený návrh roz-
počtu bude prerokovaný na zasadnutí Presbyterstva dňa 12.februára 2019 s doporučením, aby konvent
návrh rozpočtu schválil. Pri dodržaní navrhovaného rozpočtu by sme v roku 2019 mali hospodáriť so
schodkom 12.720,- € (po úprave presbyterstvom 12.620,- €), ktorý bude vykrytý z prebytku hospodá-
renia z roku 2018.

V Liptovskej Kokave dňa 4.februára 2019      Spracovala:

Želmíra Bartošová v.r.
predseda Zborového hospodárskeho výboru

– Strana 28 –



Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2018
Vypracoval a dňa 17. februára 2019 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                             Mgr. Mario Činčurák, zborový farár  

Rozpočet na rok 2019
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Rozpočet Skutočnosť rozdiel Rozpočet

2018 1 – 12/2018 2019

Výdavky (a) (b) (b-a) (a)

Opravy
Obstaranie majetku 0
Cestovné 600 0 -600 600
Repre 30 0 -30 30
Telefóny 200 175 -25 200
Stočné 450 462 12 350
Revízie 500 26 -474 500
Poistky 430 429 -1 430
Ostatné -266
Služby celkom
Časopisy 76
Ceniny 0 0 0 0
Kancelárske potreby 100 56 -44 100
PHM 50 37 -13 50
Čistiace potreby 30 0 -30 30
Ostatný materiál 396 -604
Vodné 400 380 -20 300
EE 83
Plyn -287
Energie celkom -224
Daň z príjmu 130 117 -13 130
Daň z nehnuteľnosti 100 55 -45 100
Daň z úroku 0 0 0 0
Poplatky 300 259 -41 300
Prevádzková  réžia -938
Splácanie pôžičiek 0
Ostatné výdavky 359
Spolu výdavky:

Príjmy
Z darov
Dary – iné organizácie 0
Z ofier
Z cirkevného príspevku -10
Ostatné - administr. 0 0 0 0
Úroky 0 0 0 0
Predaj majetku -485 500
Pôžičky 0 0
Ostatné príjmy 165
Príjmy spolu

Hospodársky výsledok -871

Skutočnosť – 
rozpočet

60 000 57 359 -2 641 2 000
1 000 -1 000 1 000

1 500 1 234 1 500
64 710 59 685 -5 025 6 610
1 000 1 076 1 000

1 000 1 000

3 000 3 083 3 000
2 500 2 213 2 000
5 900 5 676 5 300

8 610 7 672 8 010
10 000 10 000 15 000

1 500 1 859 1 500
74 820 79 216 4 396 31 120

7 600 13 709 6 109 9 000
1 500 11 000 9 500
3 200 4 366 1 166 3 200
3 800 3 790 3 800

8 800 8 315
35 000 35 000
2 000 2 165 2 000

61 900 78 345 16 445 18 500

-12 920 12 049 -12 620
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