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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:  „66Odvtedy mnohí z  Ježišových učeníkov odišli  a nechodili  viac s  Ním.  67Ježiš  teda riekol
dvanástim: Či aj vy chcete odísť?“

Evanjelium Jána 6,66–67
„27Vtedy riekol Mu (Ježišovi) Peter: Ajhľa my sme všetko opustili a nasledovali sme
Ťa; čo teda budeme mať za to?“

Evanjelium Matúša 19,27

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!

V živote človeka sú aj také chvíle, keď sa človek pýta po zmysle, keď sa pýta po význame toho,
čo robí, čo sa okolo človeka deje. Nie je to nikdy povzbudivé, ak sa človek nachádza v takýchto myš-
lienkach a zisťuje, že mnoho vynaloženej energie a mnoho vynaloženého úsilia vyšlo nazmar. Nie je to
nič príjemné, keď rodičia zistia, že to, čo očakávali od detí a čo do nich investovali, neprinieslo očaká-
vaný úžitok. Nie je to nič príjemné, keď naše namáhanie vychádza navnivoč. To môže spôsobiť depre-
sie. Každá úprimná snaha, ktorá neprinesie náležitú odozvu, na nás pôsobí deprimujúco – úzkostlivo a
pýtame sa: „Malo to vôbec význam? Čo tu má ešte zmysel robiť?“ A tieto otázky sú vhodné aj pre naše
dnešné hodnotenia, zamýšľania sa nad stavom celého Cirkevného zboru, teda všetkých jeho zložiek –
počnúc od detskej besiedky, pokračujúc dorastom, spevokolom, stretávaním mužov Horného Liptova,
biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách,  atď.  a končiac službami  Božími,  ktoré majú byť
spoločným stretnutím všetkých zložiek Cirkevného zboru a zároveň vyvrcholením jednotlivých stret-
nutí počas týždňa. Zároveň si však ale musíme položiť aj otázku „Ako ďalej?“. Dnes to teda bude po-
hľad na to, aký je v nás záujem o budovanie tohto Cirkevného zboru a budovanie jeho jednotlivých
zložiek a či to má nejaký zmysel a význam.

Mnohí za čias Pána Ježiša, ktorí prijali pozvanie ísť za Ním, ba sa dokonca stali Jeho učeníkmi,
zrazu stratili záujem. Akoby ich Pán Ježiš nebol uspokojil. Možno čakali niečo iné, možno čakali niečo
senzačnejšie. To, čo našli pri Pánovi Ježišovi, nebolo totiž to, čo oni sami chceli.

Na druhej strane sa učeník Peter, ako zástupca dvanástich, pýta Pána Ježiša: „Aký to malo a má
zmysel, že sme všetko opustili a nasledujeme Ťa? Čo budeme mať za to?“ Na učeníkov pôsobilo aj to,
že iní Pána Ježiša opúšťali a okruh verných okolo ich Majstra – Pána Ježiša sa zmenšoval. Poslucháčov
a nasledovníkov ubúdalo. A tento stav zmenšovania počtu nikdy nebude pôsobiť povzbudivo, ale skôr
skleslo a vždy pri tom bude aj otázka: „Čo sa deje?“.

Za Pánom Ježišom spočiatku prichádzalo veľa ľudí, u ktorých vzbudil záujem. Lenže Pán Ježiš
nechcel byť iba na nejaký čas zaujímavým človekom, ktorý na okamih ohúri veľkú masu ľudí. Pán
Ježiš chcel, aby ľudia šli ďalej – aby v Ňom, v Božom Synovi poznali zmysel svojho života, zmysel
svojej existencie. Pán Ježiš chcel, aby ľudia pochopili a prijali význam Jeho príchodu, zmysel Jeho
obete, a tiež aby pochopili zmysel svojho života so Spasiteľom.

Bratia a sestry!

Mať záujem to je naozaj veľmi málo. Záujem totiž po čase opadne, tak ako opadne záujem
dieťaťa o novú hračku. Keď dieťa dostane novú hračku, trochu sa s ňou pohrá a potom ju nechá tak,
lebo sa už hračka stáva nezaujímavá a tým aj nepotrebná. Viac zaujímavé je zasa niečo iné. Možno iná
nová hračka. Pokiaľ niečo nenadobudne zmysel, nikdy to nebude mať trvalú hodnotu. Na začiatku tu
vždy bude určitý záujem, tak ako je vo vzťahu chlapca o dievča na začiatku záujem, ale až keď to
prerastie do hodnotného vzťahu, potom ich spoločný život bude mať pre nich zmysel a význam. Tak aj
záujem o Pána Ježiša Krista má prerásť do plnohodnotného života s Ním. Pre nás bude vždy otázkou
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ako a čím vzbudiť záujem a ako ten záujem pretaviť do zmysluplného života viery. Trápia nás tieto
otázky?

Možno niektorí,  aj keď nie mnohí, rozmýšľame, ako vzbudiť záujem u jednotlivých členov
celého Cirkevného zboru, aby sa zapojili do života Cirkevného zboru, aby pochopili význam prítom-
nosti Pána Ježiša vo svojom osobnom živote. Spravia to vari nejaké príťažlivé akcie, či vyumelkované
kázne? Spravia to nejaké zvláštne lákadlá – nejaké návnady?

Skúsme sa pozrieť na to, čo robil Pán Ježiš, aby zaujal ľudí. A tu musíme povedať, že nerobil
nič zvláštne:

 Jednoducho  ľudí pozýval  k sebe.  Učeníkom povedal:  „Učiním vás rybármi ľudí!“  Ponúkol  im
spoluprácu, ponúkol im zodpovednosť. Iným ľuďom zas povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa
namáhate  a ste  preťažení.“  Týmto ľuďom zase pomohol  nájsť spôsob,  ako a  kde zložiť  svoje
starosti.

 Konal mocné skutky lásky a pomoci. Dal  ľuďom najavo, že má moc a preto sa môžu na Neho
spoľahnúť.

 Hovoril slová pravdy. Dokázal, že nikoho nechce zavádzať prázdnymi a podvodnými rečami. Ni-
koho neohováral a neponižoval.

 Prijímal ľudí bez rozdielu. Naznačil, že každý má prístup k Božiemu odpusteniu a prístup do Božej
milosti.

Týmto sa stal Pán Ježiš zaujímavý. Lebo Mu nešlo o využívanie ľudí, nešlo Mu o to, aby On
sám vynikol, aby si sladkými rečami získal sympatizantov, nepretvaroval sa a nikomu sa nepodlizoval,
ale bol priamy a otvorený. To samozrejme urobilo rozruch spolu s jasným posolstvom evanjelia zách-
rany hriešneho človeka. Rozruch vzbudil záujem. No ak človek vtedy nepochopil význam života Pána
Ježiša a Jeho posolstva, záujem sa nepremenil na zmysluplný život s Pánom Ježišom. Preto začali
mnohí odchádzať. Dokonca aj z tých, ktorí patrili do širšieho okruhu Kristových učeníkov. A tí, ktorí
odchádzali si možno hovorili: „To nemá význam!“, „To nemá zmysel!“. Nepoznali, nechceli poznať
zmysel života s Pánom Ježišom Kristom.

Bratia a sestry!

Dnes mnohokrát môžeme počuť z úst ľudí: „To nemá význam!“, „To nemá zmysel!“. Deti to
dokážu povedať na učenie, alebo na umytie riadu. Ale dospelí to povedia aj na adresu svojho života:
„Taký života nemá zmysel.“ To je len dôkaz toho, že doteraz nepoznali pravé hodnoty, nepoznali náplň
života. Žiaľ, že túto vetu: „To nemá význam!“, „To nemá zmysel!“ počuť dnes aj na adresu viery v
Pána Boha a vzťahu k cirkvi. Ako teda vzbudiť v ľuďoch záujem o Božie veci a záujem potom preme-
niť na zmysluplný život s Kristom?

To, že vtedy od Pána Ježiša odchádzali ľudia, ktorí boli dokonca učeníkmi Pána Ježiša, nás ne-
môže nechať pokojnými nad tými v Cirkevnom zbore, ktorých sa nám nedarí dostať k hlbšiemu záuj-
mu o tento zbor, o prácu v tomto zbore a svoj – ich vlastný vklad viery do života tohto zboru.

Preto nás v Cirkevnom zbore musí trápiť nie to, ako čo finančne zvládame a ako je na
tom Cirkevný zbor hospodársky aj keď je to tiež dôležité, ale v prvom rade nás musí trápiť to,
čo máme a musíme urobiť, aby bol tento Cirkevný zbor zaujímavý pre ďalších a ďalších členov
– aby sa stal duchovnou oázou pre život. Kedy to bude? Bude to iba vtedy, keď si budeme počínať
tak, ako si počínal Pán Ježiš. Teda:

 Keď dokážeme ľudí pozývať do našich spoločenstiev. Keď budeme mať záujem, aby naše spolo-
čenstvá nezostávali poloprázdne, keď nám bude záležať na tom, aby sa práca prehlbovala. Inými
slovami povedané, keď my budeme tými prvými, ktorí na jednotlivé stretnutia budú pravidelne pri-
chádzať a privedieme so sebou aj niekoho nového.

 Keď ľudia poznajú, že tento zbor tu nie je iba na to, aby ľudia platili poplatky a dávali príspevky,
ale že v tomto zbore sú tu ľudia, ktorí sa učia napriek všetkým svojím chybám slúžiť v láske a chcú
spontánne prejavovať svoju pomoc. Inými slovami povedané, keď nezištne využijeme svoje obda-
rovanie pre potreby celého zboru a tak priložíme svoje ruky k spoločnému dielu.
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 Keď náš život bude jasne svedčiť o skutočnej pravde a nie o tom, že na spoločnom stretnutí svoji-
mi ústami chválime Pána Boha, a o pár chvíľ tými istými ústami ohovárame a ponižujeme druhých
ľudí.

 Keď dokážeme prijímať druhých takých akí sú a bez rozdielu. A keď nám na nich niečo prekáža,
tak buď im to v láske dokážeme povedať, a keď nie tak ich v tichosti takých budeme znášať a mod-
liť sa za zmenu v ich živote.

Milí bratia a milé sestry!

Ničím iným nevzbudíme hodnotnejší záujem o nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista, ako
práve svojim prístupom a svojim úprimným životom medzi ľuďmi. Keď na nás jasne uvidia, že žiť
s Pánom Ježišom Kristom má naozaj význam a zmysel.

Malý, či menší záujem nás môže odrádzať od chuti pracovať, slúžiť. Akoby nás diabol chcel
znechutiť a neustále nám chcel našepkávať: „To nemá význam! Hoď s tým aj ty! Pozri akí sú mnohí
ľahostajní! Prečo to má trápiť práve teba, keď to iných nezaujíma? Aký budeš mať z toho úžitok?“
Takto pristúpil k Pánovi Ježišovi aj učeník Peter s otázkou: „Čo budeme mať z toho? Aký to má vý-
znam, že sme za Tebou šli a nechali všetko tak?“

Malý záujem nikdy nemôže znehodnotiť význam toho, čo prináša Pán Ježiš Kristus skrze
cirkev do tohto sveta. To, že na niektoré stretnutia príde iba zopár ľudí alebo niekedy nepríde vôbec
nikto,  to  nemôže  zmazať  ani  význam  daného  stretnutia,  ale  to  nemá  ani  znechutiť  od  práce  v
Cirkevnom zbore a v jeho jednotlivých zložkách.

Som si vedomý toho, ako dnes svet dokáže zlákať a ohúriť mnohých ľudí počnúc malými deť-
mi a končiac starcami a starenkami. Svet má na to prostriedky aj spôsoby, ako vzbudiť záujem u ľudí.
Aby ľudia kupovali výrobky, tak ponúkne krásne obaly a premyslené reklamy. A takto ponúkaný aký-
koľvek tovar dokáže rýchlo zlákať. Lenže riešenie otázok života sa nemôže ponúkať reklamným spô-
sobom. Preto tá najlepšia ponuka zostane v Pánovi Ježišovi Kristovi a v svedectve o Ňom skrze nás –
kresťanov.  Náš život vo viere preto musí vzbudiť záujem druhého človeka, aby aj ten druhý
človek chcel tiež tak žiť – podľa Kristovej pravdy a lásky. A potom ľudia poznajú ten skutočný
zmysel.

Bratia a sestry!

Pýtajme sa preto samých seba! Kto z nás je už tu na zemi na tom tak dobre, že už nepotrebuje
počuť Božie slovo? Kto z nás nepotrebuje počuť upozornenie, napomenutie, povzbudenie, poučenie, či
objasnenie z Božieho slova? Niesť slovo Božie znamená niesť Slovo života.  Myslíte si,  že nie je
naliehavé niesť tento život aj dnes v dnešnej dobe? Myslíte si, že nie je naliehavé niesť tento život na-
šim deťom, našim vnúčatám, našim rodičom, príbuzným či známym? Či to nie je urgentné, keď ide o
otázky života a smrti, keď ľudia musia počuť, že hriešnici prídu pred Boží súd? Či nás nemá hnať do-
predu to, že aj ich chce Pán Boh zachrániť prostredníctvom smrti a vzkriesenia svojho jednorodeného
Syna Pána Ježiša Krista, keď Pán Boh vyzýva k pokániu a k viere?  Naliehavo niesť slovo života
druhým ľuďom a byť verným nasledovníkom Pána Ježiša Krista je výzvou pre každého veriace-
ho, aby sme neboli lenivými. Aby sme Božie slovo nepodriaďovali našim náladám, či sa nám práve
chce naše deti či vnúčatá viesť k Pánu Bohu, či mám chuť sa rozprávať s kolegom, so susedom práve
teraz o pohľade na odpustenie, či zmenu života a nehľadali rôzne výhovorky na naše ospravedlnenie,
prečo to nerobíme. Naliehavosť niesť Božie slovo iným je práve v tom, že nikdy nevieme, či to nebude
posledná príležitosť. Preto, keď tak ako učeníci vtedy, i my dnes vidíme, že mnohí ľudia opúšťajú Pána
Boha a hovoria, že náboženstvo a viera už nemá pre nich zmysel, sa nás Pán Ježiš naliehavo pýta: „Či
aj vy chcete odísť?“.
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2. Bohoslužobný život
„Kážte (zvestujte) evanjelium každému stvoreniu.“

V uplynulom roku 2019 sa v našom Cirkevnom zbore udialo niekoľko zmien. Tou prvou boli
voľby funkcionárov Cirkevného zboru, ktorých sme volili vo februári na výročnom konvente. Po dlhom
čase (viac ako 7 rokov) sa nám podarilo obsadiť miesto zborového kurátora. Tiež sme obsadili aj ďalšie
neobsadené funkcie, ale naďalej ostáva neobsadenou funkcia zástupcu zborového dozorcu. Tou druhou
zmenou bolo, že zborovému farárovi uplynulo 10 ročné volebné obdobie. Keďže kandidačné presbyter-
stvo na svojom zasadnutí doterajšieho zborového farára nekandidovalo do ďalšieho volebného obdobia,
následne bol vtedajším bratom biskupom Východného dištriktu Mgr. Slavomírom Sabolom menovaný
do nášho Cirkevného zboru za námestného farára. To, ako sa tieto zmeny odzrkadlia aj na živote nášho
Cirkevného zboru, ukáže čas.

Veľmi vážnym problémom sa na konci uplynulého roka ukázalo aj to, že Cirkevný zbor má už
niekoľko rokov len jednu sestru kantorku, aj keď v minulosti bolo obdobie, že sme mali tri kantorky. Na
Vianočné sviatky bola sestra kantorka náhle hospitalizovaná v nemocnici v Banskej Bystrici,  kde sa
musela podrobiť operačnému zákroku a Cirkevný zbor ostal cez Vianočné sviatky a na začiatku nového
roka 2020 bez kantora. Túto neľahkú situáciu sa nám podarilo s Božou pomocou a za pomoci ochotných
kantorov z okolitých Cirkevných zborov v rámci možností zvládnuť. Vypomôcť nám prišla sestra kantor-
ka z Cirkevného zboru Liptovský Peter a tiež mladý nádejný kantor z Cirkevného zboru Liptovský On-
drej. V rámci svojich možností sestru kantorku zastúpil a doteraz zastupuje brat farár.

V ďalšej časti svojej správy vás nechcem iba unaviť a seba vyčerpať, ale skúsim položiť zmyslu-
plné otázky pred toto dnešné spoločenstvo a aspoň v kútiku duše dúfam, že sa nad položenými otázkami
pozastavíme a zamyslíme aj  napriek tomu, že  hneď nenájdeme tie správne východiská a riešenia.  Na
každú jednu oblasť života a práce v Cirkevnom zbore, by bolo dobré sa vždy pýtať: „Prečo to má
zmysel robiť?“ a „Ako vzbudiť záujem o danú oblasť života Cirkevného zboru?“

Táto správa je v poradí jedenástou výročnou správou a zároveň by sa dalo povedať, že je aj
správou po desaťročnom pôsobení v tomto Cirkevnom zbore, ktorú podávam na výročnom konvente. Po
roku 2017, keď sme v štatistike zaznamenali nárast priemernej návštevnosti v niektorých ukazovateľoch,
dnes však musím konštatovať, že záujem o život s Pánom Ježišom nielen v roku 2018 ale aj v uplynulom
roku 2019 žiaľ, opadol. Vytráca sa vari zmysel toho všetkého, čo v Cirkevnom zbore,v senioráte, v diš-
trikte, v cirkvi pripravujeme a organizujeme? Ak je to naozaj tak, tak je to veľmi nebezpečné nielen pre
duchovný život jednotlivých členov Cirkevného zboru ale aj pre samotný Cirkevný zbor!

Ak sa pozrieme na štatistické záznamy návštevnosti jednotlivých bohoslužobných stretnutí v
uplynulom roku 2019, tak nám to aspoň trochu napovie, či sme Pána Ježiša Krista v uplynulom
roku 2019 úprimne nasledovali a kráčali za Ním vo svojom živote, alebo sme Ho opustili a odišli
od Neho. Už niekoľko rokov po sebe zaznamenávame v štatistických ukazovateľoch v porovnaní s
predchádzajúcimi rokmi to, čo sme počuli aj v prečítanom texte z Evanjelia Jána 6,66: „66…mnohí z
Ježišových učeníkov odišli a nechodili viac s Ním.“ Na mieste je aj otázka Pána Ježiša adresovaná
učeníkom a zároveň aj všetkým nám: „67…Či aj vy chcete odísť?“ (J 6,67). Rok 2019 je teda opäť   ďal  -  
ší  m z rokov, ktoré sa do histórie Cirkevného zboru zapíšu v mnohých údajoch červenými, teda mínuso  -  
vými číslami. 

Až na  slávnostné služby Božie sme zaznamenali v uplynulom roku 2019 pokles priemernej
návštevnosti.  Najvýraznejší  pokles  priemernej  návštevnosti  v  porovnaní  s  rokom 2018 sa  počtom
prejavil pri večerných službách Božích – a to až o 9 členov Cirkevného zboru (z 30 na 21) a hneď
za tým nasleduje pokles pri hlavných službách Božích v nedele a vo sviatky – o 7 členov Cirkevné-
ho zboru (z 80 na 73).  Najvýraznejší  percentuálny pokles  priemernej  návštevnosti  v  porovnaní  s
rokom 2018 sa prejavil pri už spomínaných večerných službách Božích (až o 30% – z 30 na 21) a
tiež pri adventných večierňach (o cca 20% – z 24 na 19). Pokles priemernej návštevnosti v porov-
naní s rokom 2018 sa prejavil pri Biblických hodinách (o cca 10% – z 10 na 9) a aj pri hlavných
službách Božích v nedele a v sviatky (o cca 9% – z 80 na 73). V niektorých prípadoch išlo o mini-
málny pokles priemernej návštevnosti, ale pokles to je. Nárast priemernej návštevnosti v porovnaní s
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rokom 2018 sme zaznamenali len pri slávnostných službách Božích (o cca 4% – zo 191 na 199). Aj
keď v tomto prípade išlo o malý nárast priemernej návštevnosti, ale nárast to je.

Tieto stretania pri Božom slove budú asi vždy zrkadlom toho, ako si kto váži nedeľu, či nejaký
cirkevný sviatok, pre koho je  nedeľa sviatočným dňom a zase naopak, pre koho je to deň na nejaké
športové vyžitie a na svoje koníčky. Pôstne a adventné večierne sú zase obrazom toho, kto sa ako pri -
pravuje na dané udalosti pripomínajúce dielo vykúpenia hriešneho človeka skrze Pána Ježiša Krista od
Jeho vtelenia cez utrpenie, umučenie a smrť na golgotskom kríži až po Jeho slávne zmŕtvychvstanie.
Zmyslom týchto stretnutí zostane vždy posilňovanie na ceste vo viere. Na ceste viery je totiž veľmi po-
trebné vidieť, že mám pri sebe brata a sestru, teda tých, čo putujú spolu so mnou. Nie je nič lepšie, ako
svojim záujmom o spoločenstvo pri Božom slove a nábožných piesňach vzbudiť záujem aj toho druhé-
ho človeka. Tu teda môžeme vidieť aký veľký význam a zmysel má osobný príklad úprimne veriaceho
človeka.

a) Nedele a sviatky

Boli príležitosťou pre tých, ktorí ste sem do chrámu Božieho prichádzali, ukázať aj navonok,
ako má nasledovanie Pána Ježiša Krista vyzerať a že to naozaj má zmysel aj význam. Už dlhé roky sa
však boríme s dvoma pretrvávajúcimi problémami, keď na jednotlivých podujatiach – počnúc Biblic-
kými hodinami, pokračujúc službami Božími a končiac Dištriktuálnymi dňami – je nezastúpená, alebo
len veľmi vzácne zastúpená mladá a stredná generácia, ktorá má prevziať pomyselnú štafetu viery po
svojich rodičoch či starých rodičoch a rovnako tak nám prichádza veľmi málo mužov, alebo sa stane,
že neprídu žiadni muži na jednotlivé stretnutia.

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 1.slávnosť Veľkonočnú deti z DB nacvičili pásmo, ktorým 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 199 členov, čo je o 8 členov viac ako v roku
2018. V nedele a ostatné sviatky sa služby Božie konali 62–krát s priemernou účasťou 73 členov, čo je
o 7 členov menej ako v roku 2018.

b) Večerné služby Božie

Večerné služby Božie sa v Cirkevnom zbore v roku 2019 konali sporadicky v priebehu celého
roka zo začiatkom o 17,00 hodine, ak sa neprekrývali s inými zborovými aktivitami, alebo s poduja-
tiami v senioráte alebo v cirkvi. Večerné služby Božie sa konali 6x s priemernou účasťou 21 členov, čo
je oproti roku 2018 výrazný pokles priemernej účasti o 9 členov.

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 2019 mali večierne a oproti roku 2018 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 dvoch adventných večierňach
premietali zo záznamu evanjelizačný program PreTeba 2019, ktorého hlavnou témou bola Modlitba
Pánova – Otče náš.

Medzi 5. a 6.pôstnou nedeľou sme mali v našom Cirkevnom zbore pôstny modlitebný týždeň a
medzi  3.  a  4.adventnou  nedeľou sme mali  adventný  modlitebný  týždeň.  Modlitebné  týždne budú
spomínané na inom mieste tejto správy.
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Liptovská Kokava
č. Príležitosti Počet priemer %
1. Slávnostné služby

Božie
4x
(0)

199
(+8)

26,22
(+1,19)

2. Nedele a sviatky 62x
(0)

73
(–7)

9,62
(–0,87)

3. Večerné služby 
Božie

6x
(–3)

21
(–9)

2,77
(–1,16)

4. Pôstne
večierne

6x
(+1)

24
(–1)

3,16
(–0,12)

5. Adventné
večierne

5x
(–1)

19
(–5)

2,50
(–0,65)

3. Sviatosti
a) Krst svätý

„Kto verí a je pokrstený, bude spasený…“
V uplynulom roku sme v našom Cirkevnom zbore prislúžili túto sviatosť 3–krát.  Ani jeden

jediný krst však nebol v rámci služieb Božích.

Krstíme, lebo sa priznávame k Božej milosti a túto milosť zvestujeme aj pri novom živote. Veľ-
mi záleží na tom, v akom prostredí rodiny deti vyrastajú. Cirkev–zbor je tu nato, aby pomáhala rodi-
čom viesť detí k Pánu Bohu. Je preto veľmi potrebné, aby si všetci členovia celého Cirkevného zboru
uvedomili, že Krst svätý je cirkevný posväcujúci úkon. Krst teda nie je rodinná udalosť, ale je to uda-
losť 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 rodiny, ale týka sa to
celého kresťanského spoločenstva – celého Cirkevného zboru.

Neviem nakoľko vnímajú rodičia a krstní rodičia zmysel tejto sviatosti a nakoľko tam prevláda
tradícia. To bude vždy akási nezodpovedaná otázka. Krst svätý má význam pri krstenom dieťati, lebo
je to trojjediný Boh, ktorý sa priznáva v obeti Pána Ježiša aj k nemu – krstenému dieťaťu. Oveľa väč-
šiu radosť by sme však mali vtedy, keby svedectvo života tých, ktorí prinášajú dieťa ku krstu bolo
jasné v nasledovaní Krista a potom aj pri kresťanskej výchove dieťaťa, ku ktorej sa pri Krste svätom
rodičia spolu s krstnými rodičmi zaväzujú.

Oproti roku 2018 nám počet krstov klesol – a síce o 4 krsty. V štatistike sme sa tak po roku do-
stali opäť k poklesu počtu krstov.

Liptovská Kokava

rok 2019
porovnanie

s r.2018

Krsty 3 –4

b) Večera Pánova

„Vezmite a jedzte … Pite z neho všetci …“
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.

Nemáme často Večeru Pánovu. Sviatosť Večere Pánovej bola v uplynulom roku 2019 prislúže-
ná v chráme Božom deväťkrát, čo je o 1 menej ako v roku 2018. V štatistike vidíme oproti roku 2018
dosť výrazný pokles počtu komunikantov – až o 54, ktorí pristúpili ku Večeri Pánovej (VP). Je veľmi
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smutné, že mnohí členovia Cirkevného zboru vôbec nepociťujú potrebu pristupovať ku stolu Božej
milosti.  Ak by z tých 457 členov Cirkevného zboru pristúpil každý len raz za rok ku spovedi a
Večeri Pánovej, tak nám ostáva 300 členov Cirkevného zboru, ktorí počas celého roka nepristú-
pili ani raz ku stolu Pánovmu!!! Takáto štatistika však v praxi žiaľ vôbec neplatí a ako som písal už
aj v minuloročnej výročnej kňazskej správe, realita je ešte oveľa horšia, lebo mnohí členovia Cirkevné-
ho zboru pristupujú ku stolu Pánovmu viackrát do roka, niektorí aj vždy, keď sa sviatosť Večere Pá-
novej prisluhuje. Tých, ktorí ku stolu Pánovmu nepristúpia ani raz počas celého uplynulého roka je po-
tom oveľa viac ako spomínaných 300 členov. – Podľa môjho skromného prehľadu si dovolím povedať,
že tých, ktorí počas celého roka nepristúpili ani raz ku stolu Pánovmu je viac ako 500 členov nášho
Cirkevného zboru, čo je veľmi znepokojujúco vysoké číslo.

V domácnosti už druhý rok po sebe nebola VP prislúžená ani jedinému členovi Cirkevného
zboru,  čo je z môjho pohľadu ako farára veľmi zarážajúce, ba až deprimujúce, že o prislúženie
sviatosti Večere Pánovej v domácnosti ani v uplynulom roku 2019 nikto neprejavil záujem.

Žiaľ stretol som sa aj s takým bludným názorom, keď je prislúženie VP prirovnávané k posled-
nému pomazaniu pred smrťou aké sa vykonáva v rímsko–katolíckej cirkvi. Iní zase na pozvanie ku
stolu milosti v rodine odpovedali, že na VP pôjdu do chrámu, keď im bude lepšie. Tu sa však musím
pýtať: Čo ak už lepšie nikdy nebude a toto pozvanie je posledným pozvaním ku stolu milosti v tejto
časnosti? Čo potom? Trúfame si postaviť sa pred Kristovu tvár neomilostení, neobmytí Kristovou ne-
vinne preliatou krvou a tak zašpinení svojimi hriechmi?

Liptovská Kokava muži ženy Spolu
Chrám Boží 201 (+27) 256 (–81) 457 (–54)
Domácnosť 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nemocnica – ústavy 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Spolu 201 (+27) 256 (–81) 457 (–54)

4. Konfirmácia
„Buď verný až do smrti …“

Ak by sme urobili prieskum medzi tými, čo sa pripravujú ku konfirmácii, zistili by sme, aké ne-
podstatné je pre nich to, čo sa pri konfirmácii deje, a aké dôležité je to, čo si po konfirmácii budú môcť
kúpiť, alebo čo pri konfirmácii dostanú. Otázka vernosti v tomto veku je niekde na desiatom mieste.

Nebudem tajiť, že nám uniká zmysel konfirmácie. Myslím, že deťom unikol už dávno. A to vte-
dy, keď sa začali pri konfirmácii dávať dary. A tak oči všetkých konfirmandov sa neupierajú na Toho,
ktorý im dáva milosť, ponúka život večný, ale konfirmandi svoje oči upierajú na tých, ktorí by mali pri
konfirmácii doniesť konfirmandom dary. Pokiaľ v tomto neurobí rozhodné kroky cirkev a najmä rodi-
na konfirmanda, ktorá odstúpi od okázalosti a neskromných darov, potom sa budeme nad tými, ktorých
„odkonfirmujeme“ iba trápiť a so slzami v očiach budeme za nimi pozerať ako unikajú do sveta. Vzbu-
diť  ten  správny  záujem o  Pána  Ježiša  Krista  je  to  prvoradé  pri  príprave  na  konfirmáciu,  ale  pre
mnohých konfirmandov je to to najposlednejšie, čo ich zaujíma.

Veľkým problémom sa u konfirmandov ukazuje zodpovednosť, takisto dochvíľnosť, ale tiež aj
neslušné vyjadrovanie. Nedá sa vyučovať a preberať nové učivo, keď každú chvíľu musíme riešiť ne-
vhodné a neslušné správanie a vyjadrovanie sa jednotlivých konfirmandov. Takisto sa nedá vyučovať,
keď na jednu hodinu prídu traja konfirmandi a o týždeň prídu zase iní traja konfirmandi. Niekedy zase
príde len jeden konfirmand. Pomaly ale isto sa stáva pravidelnosťou, že vyučovanie konfirmácie začína
o 17,30 hodine alebo o 18,30 hodine, ale niet s kým hodinu vyučovania začať. Po 10 minútach prídu
dvaja, potom po 5 minútach príde jeden, potom po dvadsiatich minútach prídu ďalší dvaja. Čoraz viac
sa stretávam s realitou, že konfirmandi namiesto konfirmačnej prípravy idú na hokejový zápas, alebo
na nákupy s rodičmi, alebo uprednostnia futbalový, volejbalový, hasičský, či nejaký iný tréning, ktorý
je pre nich v danú chvíľu lákavejší ako konfirmačná príprava. Otvorenou, nezodpovedanou a veľmi
problematickou zostáva otázka: „Ako vzbudiť záujem konfirmandov o konfirmačnú prípravu, keď
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každého zaujíma niečo iné, ale zároveň je potrebné, aby konfirmandi nadobudli aj nejaké vedo-
mosti?“

Ďalším veľkým problémom je neochota konfirmandov niečím v Cirkevnom zbore poslúžiť.
Najviac sa neochota konfirmandov prejavuje pri nacvičovaní rôznych programov a následnom vystú-
pení v chráme Božom – napríklad: scénky ku rôznym sviatkom a príležitostiam alebo aj pri čítaní Pa-
šií. Vtedy konfirmandi hľadajú tie najrôznejšie dôvody, prečo nemôžu prísť na nácvik a potom aj po-
slúžiť nacvičeným programom v Cirkevnom zbore. Vtedy nie je problémom pre nejedného konfirman-
da povedať ani to, že ak bude musieť vystupovať v kostole alebo niečo prečítať, tak radšej ani nepríde.
V uplynulom roku 2019 sme na Vianočné sviatky mali pripravenú scénku, ale kvôli nevhodnému, ne-
slušnému a arogantnému správaniu niektorých konfirmandov, sme scénku nedokázali nacvičiť.

Na konfirmáciu sa v súčasnosti pripravujú deti v prvom a aj v druhom ročníku a konfirmandi sa
učia z konfirmačnej príručky „Verím a sľubujem“, ktorú zostavil brat farár Miroslav Hvožďara a tiež
si vypomáham staršou konfirmačnou príručkou „Vyznanie viery“, ktorú zostavil Ján Konvit.

Konfirmačná slávnosť sa v uplynulom roku 2019 nekonala, lebo v 2.ročníku sme nemali ani
jedného konfirmanda. V mesiaci december však boli konfirmovaní dvaja dospelí, nakoľko ich konfir-
mácia bola podmienkou pre prislúženie Krstu svätého dieťaťu jedného z nich. V druhom ročníku sa na
konfirmáciu pripravuje 7 detí, z toho 5 chlapcov a 2 dievčatá. V prvom ročníku je zapísaných 8 detí, z
toho 4 chlapci a 4 dievčatá.

Liptovská Kokava
Deti Dospelí Spolu

Konfirmácia 0
(–10)

2
(+2)

2
(–8)

5. Pristúpili do cirkvi/zboru a vystúpili z cirkvi/zboru
Táto kolónka minulého roku 2019 nezostala prázdna. Z nášho Cirkevného zboru sa odhlásila 1

členka, ktorá sa prihlásila do susedného Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Pribylina.

V uplynulom roku sa do Cirkevného zboru prihlásilo 0 členov, odhlásil sa 1 člen, nikto nepris-
túpil a nikto vystúpil z cirkvi.

Liptovská Kokava

rok 2019
Porovnanie

s r.2018

Pristúpili 0 0

Vystúpili 0 0

Prihlásili sa 0 0

Odhlásili sa 1 +1

6. Bohoslužobné výkony
a) Sobáš

„Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!“
Kresťanské manželstvo a následne rodina by mala byť v našom stredobode pozornosti aj preto,

že sobášov nie  je  veľa.  Ak mladí  ľudia nezačnú od začiatku žiť  svoj  život  v  dôvere pred Pánom
Bohom, ak sa nezačnú spolu modliť, chodiť do spoločenstva, to je najlepšia cesta k tomu ako sa vy-
tratiť zo zboru a žiť si svoj vlastný život. Väčšinou to končí odcudzenosťou Pánu Bohu a cirkvi a po-
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tom sa napĺňajú slová, ktoré sme počuli aj v prečítanom texte z Evanjelia Jána 6,66:  „66…mnohí z
Ježišových učeníkov odišli a nechodili viac s Ním.“.

V minulom roku 2019 na spoločnú cestu životom bol vyprevadený 1 manželský pár (čo je o 1
menej ako v roku 2018). Tento 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 2019
porovnanie

s r.2018

Sobáše 1 –1

b) Pohreby

„Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, a nik neumrie naveky.“
Chvíle lúčenia budú vždy smutné, ale nemusia byť beznádejné. Ak je slovo Božie v nás živé a

mocné. V uplynulom roku 2019 sme mohli svedectvo o nasledovaní Pána Ježiša Krista vydať alebo aj
prijať v 6–tich prípadoch rozlúčky (čo je o 7 menej ako v roku 2018). V nádeji vzkriesenia a večného
života sme sa v našom Cirkevnom zbore rozlúčili s 2 mužmi a 4 ženami.

Myslím, že v niektorých prípadoch úplne prestávame rozumieť zmyslu kresťanskej rozlúčky s
našimi zosnulými. Zatiaľ sú to len ojedinelé prípady – akési „lastovičky“, kedy pozostalá rodina žiada
o pohreb 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 na to, 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 Kristom 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 životom, nad zmyslom našej existencie a aj nad odchodom z tejto časnosti do
večnosti.

Liptovská Kokava

rok 2019
porovnanie

s r.2018

Pohreby 6 –7

7. Biblická a vnútornomisijná práca v zbore
Táto práca je v našom Cirkevnom zbore rozvíjaná mnohorakým spôsobom. V niektorej oblasti sa

nám darí viac, v inej zase menej, ale máme aj také oblasti života Cirkevného zboru, kde sa nám už nie-
koľko rokov nedarí vôbec. Preto je veľmi dôležité položiť si otázku, ktorá zaznela v biblickom úvode:
„Ako ďalej v  jednotlivých oblastiach života Cirkevného zboru?“. Ale zároveň je tiež potrebné k
tomu pripojiť aj konkrétne otázky: „Ako sa ja (každý jeden člen Cirkevného zboru) môžem pričiniť
o to, aby sa jednotlivé zložky nášho Cirkevného zboru rozvíjali, budovali a rástli? Aké talenty a
obdarovania mám od Pána Boha, ktoré môžem a mám použiť na budovanie a rozvíjanie nášho
Cirkevného zboru?“
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V biblickom úvode tejto správy som poznamenal, že diabol nás chce v každej zmysluplnej práci
pre Pána Boha, pre cirkev, pre Cirkevný zbor znechutiť a neustále nám chce našepkávať: „To nemá vý-
znam! Hoď s tým aj ty! Pozri akí sú mnohí ľahostajní! Prečo to má trápiť práve teba, keď to iných nezau-
jíma? Aký budeš mať z toho úžitok?“

Tu si však musíme uvedomiť, že úžitok zo služby v Cirkevnom zbore sa nedá vyčísliť ani ohod-
notiť materiálnymi hodnotami, či vecami. Rovnako si však musíme uvedomiť aj to, že nemôže robiť
všetko  len  jeden  človek.  Nemôže  mať  jeden  človek  na  zodpovednosti,  na  svojich  pleciach  všetku
vnútromisijnú prácu v Cirkevnom zbore, ako je práca s dorastom, práca s mládežou, práca s Rodinným
spoločenstvom, práca so Spoločenstvom evanjelických žien (SEŽ), nacvičovanie zborového spevokolu,
práca  s  mužmi,  diakoniu  atď.,  ale  potrebná  je  spolupráca  viacerých.  Ak  spolupráca  viacerých  pri
vnútromisijných aktivitách a zložkách Cirkevného zboru nie je alebo nefunguje, potom nebude dobre a
správne  fungovať  ani  jedna  oblasť  života  Cirkevného  zboru.  Pokúsme  sa  preto  pri  každej  jednej
vnútromisijnej zložke Cirkevného zboru hľadať a dať odpovede na otázky, ktoré som položil o niekoľko
riadkov vyššie, teda: „Ako sa ja (každý jeden člen Cirkevného zboru) môžem pričiniť o to, aby sa
jednotlivé zložky nášho Cirkevného zboru rozvíjali, budovali a rástli? Aké talenty a obdarovania
mám od Pána Boha, ktoré môžem a mám použiť na budovanie a rozvíjanie nášho Cirkevného
zboru?“

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, nasledovanie Pána Ježiša Krista v duchu slov z Evanjelia Matúša, ktoré nám za-
zneli na začiatku tejto výročnej správy:  „27Vtedy riekol Mu (Ježišovi) Peter: Ajhľa my sme všetko
opustili a nasledovali sme Ťa…“ (Mt 19,27). Zároveň je to aj odpoveď na otázku, či má zmysel Božie
slovo viac študovať, viac nad ním rozmýšľať.

V minulom roku sme na Biblických hodinách pokračovali v preberaní Evanjelia podľa Marka a
bola to kapitola 10. Biblických hodín sa zúčastňovalo priemerne 9 členov nášho Cirkevného zboru, čo
je o 1 člena menej ako v roku 2018.

Liptovská Kokava
počet priemer %

Biblické 
hodiny

9x
(–3)

9
(–1)

1,19
(–0,12)

b) Modlitebné stretania

Pravidelne organizované modlitebné stretávania v našom Cirkevnom zbore v roku 2019 boli len
sčasti, čo je len a len na škodu nielen pre jednotlivých veriacich, ale aj celého Cirkevného zboru. Od
decembra 2018 sa začala v utorok podvečer o 17,00 hodine stretávať modlitebná skupinka, najprv v
rámci adventných večierní a potom sa modlitebná skupinka stretávala v prvom polroku roka 2019 v
utorok podvečer o 17,10 hodine. Vedenie modlitebnej skupinky mala na zodpovednosti sestra Jana
Sládeková. V druhom polroku sa modlitebná skupinka už nestretávala.

Okrem toho sme sa v uplynulom roku 2019 v našom Cirkevnom zbore zapojili do troch zo
štyroch modlitebných týždňov, ktoré sú pravidelne organizované na začiatku kalendárneho roka, v pô-
ste a v advente. Poučení situáciou z predchádzajúcich rokov sme modlitebné týždne aj v uplynulom
roku 2019 usporiadali v rámci biblickej hodiny, pôstnych večierní, adventných večierní a nedeľných
večerných služieb Božích.

Na začiatku roka sme v januári mali Aliančný novoročný modlitebný týždeň s priemernou účas-
ťou 16 členov. V porovnaní s rokom 2018 je to pokles o 5 členov.
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V týždni medzi 5.a 6.pôstnou nedeľou sme mali v našom Cirkevnom zbore pôstny modlitebný
týždeň s priemernou účasťou 24 členov, čo je o 1 menej ako v roku 2018. Tento modlitebný týždeň bol
počas večierní v nedeľu, v utorok a vo štvrtok.

V týždni medzi 3.a 4.adventnou nedeľou sme mali v našom CZ adventný modlitebný týždeň s
priemernou účasťou 24 členov. Porovnanie s rokom 2018 sa tu robí ťažko, nakoľko sme v roku 2018
kvôli chorobe brata farára adventný modlitebný týždeň nemali. Rovnako ako pôstny modlitebný týž-
deň aj tento adventný modlitebný týždeň bol v roku 2019 počas večierní v utorok a vo štvrtok.

Liptovská Kokava

č. Príležitosti Počet dní
Priemerná

účasť
%

1. Modlitebná skupinka 10
(+10)

6
(+6)

0,79
(+0,79)

2. Aliančný modlitebný týždeň 3
(0)

16
(–5)

2,11
(–0,64)

3.
Modlitebný týždeň za jednotu 
kresťanov

0
(0)

0
(0)

0
(0)

4. Pôstny modlitebný týždeň 3
(0)

24
(–1)

3,16
(–0,12)

5. Adventný modlitebný týždeň 2
(+2)

24
(+24)

3,16
(+3,16)

c) Stretnutia dorastu a mládeže

Pohľad na prácu s mládežou v Cirkevnom zbore by mal podať vedúci mládeže. Vedúceho mlá-
deže, ktorý by pripravoval a riadil stretnutia mladých však v Cirkevnom zbore nemáme. Táto úloha tak
leží na pleciach brata farára.

Práca s mládežou v našom Cirkevnom zbore by mala byť rozdelená do troch základných úrovní
–  dorast,  mladšia  mládež,  staršia  mládež.  Z  rozličných  dôvodov  je  práca  s  mládežou  v  našom
Cirkevnom zbore rozbehnutá len v jednej úrovni. Neprekonateľným dôvodom, prečo práca s mládežou
funguje len v jednej úrovni a s veľkými ťažkosťami, je neprítomnosť veľkej väčšiny mladých ľudí po-
čas  školského roka v rodinách,  v  domácnostiach,  v  Cirkevnom zbore.  Mladí  ľudia  odchádzajú za
vzdelaním do škôl v mestách a domov sa vracajú v dlhých časových intervaloch a na veľmi krátky čas.
Ďalším veľkým problémom pri práci s mladou generáciou je nezáujem tejto mladej generácie o Božie
Slovo, na čom sa vo veľkej miere podpísala ľahostajnosť rodičov pri výchove novej – mladej generá-
cie.

Mladí ľudia by mali vytvárať spoločenstvo a zároveň toto spoločenstvo by im malo byť nápo-
mocné pri tom, ako nasledovať Pána Ježiša Krista, ako sa stať Kristovým učeníkom a zvestovať Božiu
chválu priateľom, kamarátom, spolužiakom. Toto  nesenie Kristovho evanjelia  nieje  nikdy ľahké a
neraz je to spojené aj s tým, čo zažil na svojich nasledovníkoch samotný Pán Ježiš: „66…mnohí z Ježi-
šových učeníkov odišli a nechodili viac s Ním.“. Nielen pre farára, ale aj pre každého vedúceho doras-
tu či mládeže, je veľmi skľučujúce až deprimujúce, keď mladí ľudia si nájdu dostatok času na to, aby
išli na diskotéku, na zábavu, do baru, na nákupy, na futbal, či hokej, ale nenájdu si ani trošku času na
spoločenstvo pri Božom slove, piesňach a modlitbách. Ako som už v biblickom úvode tejto správy
uviedol, „som si vedomý toho, ako dnes svet dokáže zlákať a ohúriť mnohých ľudí počnúc malými deť-
mi a končiac starcami a starenkami. Svet má na to prostriedky aj spôsoby, ako vzbudiť záujem u ľudí.“
My sa potom trápime tým, ako prebiť lákavú ponuku sveta a osloviť mladých. Veľakrát však v tomto
smere ťaháme za kratší koniec povrazu a nerovný boj o mladých ľudí so svetom prehrávame.

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 od
novembra 2019 v sobotu o 18,00 hodine. Týchto stretnutí sa nie vždy zúčastňovali všetci konfirmandi.
Žiaľ, na stretnutia dorastu častokrát neprichádza nikto z tých, ktorí boli konfirmovaní v minulosti. Ve-
denie dorastu aj v roku 2019 zostalo na pleciach brata farára. Už druhý rok sa pokračuje s pravidelným
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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 stretnutiach dorastu a už dopredu sa pýtajú, kedy bude ďalšie spoločné stretnutie.

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 a vôbec sa nechcú zapájať do spoločných aktivít, ktoré sú pre
nich pripravované.

d) Práca žien (SEŽ)

SEŽ ako také v Cirkevnom zbore je organizované ale v uplynulom roku 2019 sa neuskutočnilo
ani jedno samostatné stretnutie žien. Liptovsko–oravský seniorát po dlhšom čase zorganizoval seni-
orátne stretnutie žien s hlavnou témou: Rodinný život patriarchu Jákoba, ktoré sa konalo 13.októbra
2019 v CZ Istebné. Tohto stretnutia sa z nášho Cirkevného zboru okrem brata farára nezúčastnil nikto.

Predsedníčka SEŽ sa na začiatku tohto roka 2020 z rodinných dôvodov vzdala svojej funkcie.
Ak sa má v Cirkevnom zbore aj naďalej rozvíjať práca SEŽ, je potrebné urýchlene hľadať a nájsť
ochotnú sestru, ktorá sa bude tejto práci venovať.

e) Rodiny – RoS

Napriek tomu, že stretávanie Rodinného spoločenstva (RoS) je plánované vždy v 2.nedeľu v
mesiaci o 16,00 hodine v zborovej miestnosti, v uplynulom roku sa nám nepodarilo zorganizovať ani
jedno samostatné stretnutie. Už od roku 2015 sa snažíme rozbehnúť prácu s Rodinným spoločenstvom,
no nijako sa nám v tejto oblasti nedarí. Spočiatku to boli dve rodiny (rodina brata farára a rodina brata
dozorcu), ktoré sa pár krát stretli, ale doteraz sa nám to nepodarilo pretaviť do pravidelnosti. Využíva-
me tak možnosti a príležitosti z okolitých Cirkevných zborov, najmä z CZ Liptovský Peter. Aj v tejto
oblasti zostáva otvorenou, nezodpovedanou a veľmi problematickou otázka:  „Ako vzbudiť záujem
mladých rodín o spoločné stretávanie sa pri Božom slove, záujem zdieľať sa so svojimi skúsenos-
ťami a vytvárať tak živé, fungujúce spoločenstvo?“

V uplynulom roku sme rámci Národného týždňa manželstva využili možnosť ísť do Liptovské-
ho Hrádku na muzikál „Legenda o zakliatom meste“. Už od mesiaca  november 2019 prebiehala na
celom Slovensku  kampaň  k  tohtoročnému Národnému týždňu  manželstva  s  hlavnou  témou:  „Náš
príbeh“. Do tejto kampane sa zapojila jedna rodina z nášho Cirkevného zboru, ktorá dvom manžel-
ským párom odovzdala symboly tohtoročného Národného týždňa manželstva. Poznávacím znamením
je kľúčenka a náhrdelník, ktoré majú byť svedectvom o tom „Našom príbehu“ manželstva. Tohtoročný
Národný týždeň manželstva prebieha v dňoch 10.–16.februára 2020 a náš Cirkevný zbor sa pripojil k
aktivitám v Cirkevnom zbore v Liptovskom Petre.

f) Mládežnícka hudobná skupina

Aj keď z nášho Cirkevného zboru navštevovalo a navštevuje viacero detí Základnú umeleckú
školu v Liptovskom Hrádku a učia sa hrať na hudobné nástroje, v Cirkevnom zbore nie je žiadne hu-
dobné teleso, hudobná skupina. Možno by stálo za zváženie, či by sme v Cirkevnom zbore nezaložili
hudobnú skupinu a tak využili dary a schopnosti niektorých členov Cirkevného zboru na oslavu Pána
Boha.

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 odvtedy prenieslo na plecia brata fa-
rára Mgr. Maria Činčuráka.

V roku 2019 sme sa stretávali na nácvikoch nespočetne veľakrát, nacvičovali sme nové piesne,
pripomenuli sme si aj tie staršie. Celkovo sme piesňami poslúžili 15–krát – spievali sme na službách
Božích pri 90–tom výročí posvätenia nášho chrámu, a tiež na popoludňajšom koncerte, ktorý sme s
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Božou pomocou pripravili k tomuto okrúhlemu výročiu. Spievali sme na Veľký piatok a Veľkonočnú
nedeľu, piesňami sme pozdravili aj našich „zlatých“ konfirmandov, vystúpili sme na svätodušnej sláv-
nosti, zaspievali sme aj jednému mladomanželskému páru pri sobáši v našom zbore a piesňou sme po-
zdravili pri sobáši aj člena zborového spevokolu. 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. Piesňami
sme poslúžili aj na obecnej slávnosti „Naprostred Kokavy“ pri príležitosti 550–teho výročia prvej pí-
somnej zmienky o obci.

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 2020 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.

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 musíme konštatovať, že muži z nášho Cirkevného zboru, až na jedného
muža a brata farára, sa nezúčastnili na ani jednom stretnutí, aj keď brat farár tieto stretnutia na služ-
bách Božích oznamoval a mužov z nášho Cirkevného zboru pozýval. Je to smutný obraz nielen našich
rodín, ale aj celého nášho Cirkevného zboru. Muži v našom Cirkevnom zbore chýbajú nielen na stret-
nutiach organizovaných priamo pre mužov, ale chýbajú aj na biblických hodinách, chýbajú na večier-
ňach a ďalších zborových, seniorátnych, dištriktuálnych 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 nasledovať Pána Ježiša Kris-
ta, aby sa učili Božie slovo skúmať, aby sa nechali týmto slovom všemohúceho Pána Boha osloviť,
aby nemuseli o nich platiť slová, ktoré sme počuli z Evanjelia podľa Jána v biblickom úvode tejto
správy: „66…mnohí z Ježišových učeníkov odišli a nechodili viac s Ním.“. Takto je možné potom cez
deti evanjelizovať a misijne pôsobiť na rodičov – strednú generáciu v Cirkevnom zbore. Sestry Iveta
Tarageľová a Jana Sládeková pripravili krátku správu o Detskej besiedke za rok 2019, ktorá sa nachá-
dza v závere tejto správy medzi prílohami.

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.

b) Školská náboženská výučba

Nezanedbateľným  učením sa ako nasledovať Pána Ježiša Krista je aj náboženská výučba na
miestnej Základnej škole. V uplynulom roku 2019 (školské roky 2018/2019 a 2019/2020) som vyučo-
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val evanjelické náboženstvo na tunajšej ZŠ v Liptovskej Kokave. V školskom roku 2018/2019 som vy-
učoval dve hodiny týždenne, kde v jednej skupine boli ročníky 3.a 4. v počte 8 žiakov a v druhej skupi-
ne boli ročníky 1.a 2. v počte 9 žiakov. V školskom roku 2019/2020 vyučujem dve hodiny týždenne,
kde v jednej skupine sú ročníky 1.a 2. v počte 10 žiakov a v druhej skupine sú ročníky 3.a 4. v počte 6
žiakov. Náboženstvo sa vyučuje zo schválených učebníc pre jednotlivé ročníky. V tomto školskom
roku 2019/2020 všetci žiaci na 1.stupni ZŠ v Liptovskej Kokave chodia na evanjelické náboženstvo.
Etická výchova a Katolícke náboženstvo sa na Základnej škole v Liptovskej Kokave v školskom roku
2019/2020 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 2019 4x. 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 2019 sa aj v našom Cirkevnom zbore uskutočnili voľ-
by funkcionárov Cirkevného zboru, nakoľko niektoré funkcie v Cirkevnom zbore neboli obsadené.

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 nasledovať Pána Ježiša Krista a byť Jeho učeníkom.

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

návštevná služba, ktorú v minulosti sporadicky vykonávali niektorí členovia Cirkevného zboru (bývalá
sestra kostolníčka, …). 

Do diakonickej návštevnej služby by sme však mohli počítať aj službu v DSS SČK Liptovský
Hrádok. V roku 2019 sme mali  z nášho Cirkevného zboru v DSS SČK Liptovský Hrádok umiest-
nených štyroch 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 a na Psychiatrii;

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

Vo štvrtok na Neurológii a na Chirurgii.

Členov Cirkevného zboru preto prosím, ak majú niekoho zo svojej rodiny nielen v Nemocnici v
Liptovskom Mikuláši, ale aj v niektorej inej Nemocnici – či už je to Ružomberok, Dolný Kubín, Pop-
rad alebo iné mestá, aby to rodinní príslušníci nahlásili na farskom úrade spolu s oddelením a číslom
izby, na ktorej členovia 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.
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11. Mimoriadne príležitosti v zbore
Tu spomeniem aspoň niektoré významné udalosti a príležitosti v Cirkevnom zbore v roku 2019.

Január 2019 – 90–te výročie posvätenia chrámu Božieho;

– Koncert k 90–tému výročiu posvätenia chrámu Božieho;

Február 2019 – Voľby zborových funkcionárov na výročnom konvente Cirkevného zboru;

– Národný týždeň manželstva – muzikálové predstavenie v Liptovskom Hrádku
„Legenda o zakliatom meste“;

Máj 2019 – Slávnosť „Zlatej konfirmácie“;

– Zborový zájazd do Vranova nad Topľou;

Jún 2019 – Stretnutie detí LOS Liptov v Liptovskom Hrádku;

– Ukončenie školského roka na službách Božích;

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

Júl 2019 – Detský tábor na chate vo Vyšnej Boci;

– Dištriktuálny deň VD v Poprade

August 2019 – Posedenie presbyterov, funkcionárov a spevokolu pri guláši

September 2019 – Začiatok nového školského roka na službách Božích;

– Stretnutie Mužov LOS v CZ Hybe

Október 2019 – Poďakovanie za úrody zeme v našom Cirkevnom zbore ale aj v Skanzene v Pri-
byline;

– Stretnutie a sprevádzanie farárov z Nemecka po našom senioráte;

November 2019 – Stretnutie Mužov LOS v CZ Žaškov

December 2019 – Premietané evanjelizácie „PreTeba 2019“ zo záznamu;

–  Obecná  slávnosť  „Naprostred  Kokavy“  pri  550–tom  výročí  prvej  písomnej
zmienky o obci.

12. Nebezpečné vplyvy
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.

V uplynulom roku 2019 sme zaznamenali aj nebezpečné vplyvy pôsobiace priamo v samotnej
ECAV. Vznikla „Asociácia slobodných zborov“ (ASLOZ), ktorá neustále brojí proti legitímne zvolené-
mu novému vedeniu ECAV. Svoje názory, domnienky a polopravdy šírili najprv na stránkach Evan-
jelického  posla  spod  Tatier.  Keď  Valné  zhromaždenie  Tranoscia  zvolilo  nové  vedenie,  založili  si
„Spolok Tranovský“ a začali vydávať týždenník „Evanjelický posol Spolku Tranovský“, ktorý museli
v  dôsledku súdneho rozhodnutia  premenovať.  Tento  bulvárny týždenník  dostal  nové pomenovanie
„Lutherus“.

13. Pastorálna činnosť
Nasledovanie Pána Ježiša Krista sa v tomto prípade deje osobným kontaktom.

 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 19 pastorálnych návštev najmä v nemocnici v Liptovskom Miku-
láši a v Domove sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku.
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14. Mimozborová činnosť farára
Pravidelne sa zúčastňujem Seniorátnych pastorálnych konferencií a tiež iných stretnutí organi-

zovaných seniorátom, dištriktom, či ústredím ECAV. Pracujem aj vo Vnútromisijnom výbore LOS v
sekcii cirkevná hudba.

Aj v uplynulom roku 2019 som bol zapojený do výpomoci pre Cirkevné zbory Liptovský Hrá-
dok a Liptovský Mikuláš–Palúdzka (návštevná služba v nemocnici a stredtýždňové služby Božie v
DSS SČK).

15. Evanjelická tlač
Nasledovanie Pána Ježiša Krista ako aj oslovenie Božím slovom sa v tomto prípade nedeje skr-

ze zborového farára, 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 „Evanjelic-
ký  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 vy-
dáva viacero cirkví.

Zborové presbyterstvo ešte v roku 2017 na svojom zasadnutí 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. Toto rozhodnutie by však bolo potrebné v súčasnej
dobe prehodnotiť.

Ako som už spomínal  vyššie,  ASLOZ vydáva svoj  „bulvárny“ týždenník „Lutherus“,  ktorý
však neodporúčame odoberať, lebo tým podporíte ľudí spôsobujúcich rozbroje v ECAV. Oveľa lepšou
a správnejšou voľbou je  predplatenie si týždenníka „Evanjelický posol spod Tatier“ vydávaný našim
evanjelických vydavateľstvom Tranoscius.

Do Cirkevného zboru pre našich členov odoberáme prostredníctvom farského úradu aj časopis
„Evanjelický východ“ v počte 6 kusov. Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objed-
nať 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 troch rokov fungovania ju navštívilo viac ako 8.700
návštevníkov, čo predstavuje viac ako 3.200 návštev ročne. Na internetovej stránke nájdete okrem krát-
kej charakteristiky našej Evanjelickej cirkvi, aj stručnú históriu nášho Cirkevného zboru, nájdete tam
oznamy z jednotlivých nedieľ a sviatkov, pozvánky na pripravované podujatia a tiež informácie a tlači-
vá ku jednotlivým bohoslužobným úkonom ako sú Krst svätý, cirkevný sobáš, konfirmácia, cirkevný
pohreb. Od Veľkej noci 2018 nájdete na internetovej stránke aj audio (zvukové) nahrávky kázní slova
Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Kázne z roku 2019 však ešte nie sú umiestnené na in-
ternetovej stránke, lebo zvažujeme inú variantu sprístupnenia kázní, nakoľko kázne z roku 2018 zabrali
dosť veľký kapacitný priestor.

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 vy-

užívajú miestnosť zborového archívu na vyučovanie detskej besiedky pre menšie deti.

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

19. Počet členov v zbore
Počet členov sa oproti roku 2018 zmenil. Prirodzený prírastok/úbytok členov zboru za uplynulý

rok (pripočítanie pokrstených, prihlásených a pristúpivších a odpočítanie zosnulých, odhlásených a vy-
stúpivších) je –4 (mínus štyri).

Celkový počet duší v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovská Kokava k 31.12.2019:
759 (–4 oproti roku 2018).
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II.

A. Hospodársky život zboru (osobitný referát)
1. Revízna správa za rok 2019

Pri pohľade na hospodárenie za rok 2019 zistíme, že Cirkevný zbor sa po finančnej stránke po-
maličky konsoliduje po troch veľkých finančných investíciách akými boli: 1.finančne náročná oprava a
maľovanie  vonkajšej  omietky na  chráme Božom;  2.rekonštrukcia  elektrických rozvodov v  chráme
Božom; 3.výmena zatekajúcej strešnej krytiny na chráme Božom.

Ak príjmy Cirkevného zboru rozmeníme na drobné a porovnáme uplynulý rok 2019 s rokom
2018, pri milodaroch sme zaznamenali obrovský pokles štedrosti o viac ako 5.500,00 € čo je približne
ročná splátka pôžičky od PSBÚ na opravu strechy chrámu Božieho. Výška milodarov pri počte členov
759 presiahla 8.200,00 € (–5.500 oproti roku 2018), čo na jedného člena zboru činí v priemere približ-
ne 10,81 € za rok. Oproti roku 2018 je to pokles o 7,15 € na osobu za rok. Ofery v uplynulom roku boli
vo výške viac ako 4.100,00 € (–191 oproti roku 2018), čo na jedného člena činí v priemere 5,50 € za
rok a tu sme zaznamenali mierny pokles v obetavosti o 0,22 € 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 2020

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. Okrem
toho musíme splácať pôžičku, ktorú sme od PSBÚ dostali na opravu strechy na chráme Božom. Zboro-
vé presbyterstvo sa preto na svojom poslednom zasadnutí zaoberalo aj zvýšením cirkevného príspevku.
Pri dodržaní navrhovaného rozpočtu by sme v roku 2020 mali hospodáriť s prebytkom 80,–€. Aj s po-
mocou Obce Liptovská Kokava sa nám podarilo v roku 2019 splatiť 60% pôžičky z PSBÚ, čo činí
15.000,–€.

V priebehu tohto roku 2020 a v nasledujúcom roku 2021 potrebujeme nahromadiť finančné
prostriedky na splatenie zvyšnej časti pôžičky, teda 10.000,–€ (z celkovej čiastky 25.000,–€), ktorú
nám poskytlo  Pozemkové  spoločenstvo  bývalých  urbarialistov  obce  Liptovská  Kokava  na  opravu
strechy na chráme Božom. Po splatení pôžičky však potrebujeme nahromadiť nemalé finančné pros-
triedky na opravu vnútornej omietky chrámu Božieho a vymaľovanie celého interiéru, ktorý sa napo-
sledy maľoval pred viac ako 40 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 (ZRPS) zapísaná znovu na Slovenský pozemkový fond, ktorý nám parcelu pri reštitú-
cii vrátil. V súčasnosti sme stále v súdnom spore o určenie vlastníckych práv k tejto parcele.
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Koncom roka 2019 sme zistili ďalšie pochybenie štátnych úradov, keď časť našej parcely, ktorá
nám bola v reštitúcii vrátená, bola po vykonaní ROEP–ky chybne zapísaná na iný list vlastníctva. Aj v
tejto veci budeme musieť podniknúť potrebné kroky na nápravu.

C. Vykonané práce
Činnosť v Cirkevnom zbore v roku 2019
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, vyčistení odkvapových žľabov,… . O ďalších
vykonaných prácach si môžete prečítať v „Správe o činnosti presbyterstva za rok 2019“, ktorá je prílo-
hou tejto kňazskej správy.

D. Plánované práce a akcie
Informácie na rok 2020

Okrem iných prác na rok 2020 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 2020 je na Slovensku už po desiatykrát organizovaný „Národný týždeň manželstva“,
ktorý dnešnou nedeľou (16.februára 2020) končí. V rámci tohto Národného týždňa manželstva sme do-
stali z Cirkevného Liptovský Peter zúčastniť sa na premietaní filmu a na prednáške k hlavnej téme:
„Náš príbeh“, ktorá sa uskutočnila v piatok 14.februára 2020.

Rovnako je na tento rok (2020) plánované vysielanie evanjelizácie „PreTeba 2020“ z Liptov-
ského Hrádku. Termín premietania evanjelizácie bude včas oznámený nielen v chráme Božom, ale aj
na internetovej stránke nášho Cirkevného zboru.

Pre  konfirmandov  sa  už  v  tomto  čase  začína  pripravovať  seniorátny  tábor  konfirmandov
„KoLOS 2020“ a pre dorastencov (po konfirmácii) sa na jeseň pripravuje tábor „KoLOS 2020+“.

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

20. Záver
Zodpovedne pristupovať k Božiemu slovu nás vedie k zodpovednému životu v zbore a ku zod-

povednosti za našich blízkych.

Preto zopakujem to, čo som napísal v biblickom úvode tejto správy, že v Cirkevnom zbore nás
musí trápiť nie to, ako čo finančne zvládame a ako je na tom Cirkevný zbor hospodársky aj keď je to
tiež dôležité, ale v prvom rade nás musí trápiť to, čo máme a musíme urobiť, aby bol tento Cirkevný
zbor zaujímavý pre ďalších a ďalších členov – aby sa stal duchovnou oázou pre život. Kedy to bude?
Keď si budeme počínať ako Pán Ježiš:

 Keď dokážeme ľudí pozývať do našich spoločenstiev. Keď budeme mať záujem, aby naše spolo-
čenstva nezostávali poloprázdne, keď nám bude záležať, aby sa práca sa prehlbovala.

 Keď ľudia poznajú, že tento zbor tu nie je iba na to, aby ľudia platili poplatky a dávali príspevky,
ale že v tomto zbore sú tu ľudia, ktorí sa učia slúžiť v láske a chcú prejavovať svoju pomoc.

 Keď náš život bude jasne svedčiť o skutočnej pravde. A nie o tom, že na jednej strane svojimi ús-
tami chválime Boha, a o pár chvíľ tými istými ústami ohovárame a ponižujeme ľudí. 

 Keď dokážeme prijímať druhých takých akí sú a bez rozdielu. A keď nám na nich niečo prekáža,
tak buď im to v láske dokážeme povedať, a keď nie tak ich v tichosti takých budeme znášať a mod-
liť sa za zmenu v ich živote. 

Ničím iným nevzbudíme hodnotnejší záujem o Krista, ako práve svojim prístupom a svojim úp-
rimným životom medzi ľuďmi. Keď na nás jasne uvidia, že žiť s Pánom Bohom má význam.

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 2020?

V Biblickom úvode som načrtol aj našu úlohu, ktorá nie je len úlohou na rok 2020, ale úlohou
na celý náš pozemský život.

„Naliehavo niesť slovo života druhým ľuďom a byť verným nasledovníkom Pána Ježiša Krista
je výzvou pre každého veriaceho, aby sme neboli lenivými. Aby sme Božie slovo nepodriaďovali na-
šim náladám, či sa nám práve chce naše deti či vnúčatá viesť k Pánu Bohu, či mám chuť sa rozprávať s
kolegom, so susedom práve teraz o pohľade na odpustenie, či zmenu života a nehľadali rôzne výhovor-
ky na naše ospravedlnenie, prečo to nerobíme.“

Mgr. Mario Činčurák
námestný farár
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IV.

21. Prílohy
Tabuľka – „Štatistické údaje za rok 2019“

Tabuľka – „Štatistické údaje za rok 2019 pre štátne orgány“

Tabuľka – „Vyučovanie náboženstva 2019/2020“

Správa Detskej besiedky za rok 2019

Správa o činnosti presbyterstva za rok 2019

Plánované úlohy na rok 2020

Správa Hospodárskeho výboru za rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020
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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 2019
Text: „1Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjem-

nú obeť, vašu rozumnú službu Bohu.“
List Rímskym 12,1

Bratia a sestry!

Máme ďalší rok našej služby v CZ za sebou a nastal čas vyhodnotiť uplynulý rok 2019 a infor-
movať vás o udalostiach a činnostiach, ktoré zborové presbyterstvo vykonalo a schválilo. Začal by som
asi radostným konštatovaním, že sme rok ukončili v počte presbyterov akým sme rok začali. Radostné
konštatovanie je to preto, lebo v dnešnej dobe nie je ľahké zotrvať v zodpovednej funkcii a prijímať
rozhodnutia, kritiku, stáť zodpovedne za svojim vyjadrením, riešiť financie a slúžiť v zbore na úkor
svojho volného času, svojich rodín. Pevne verím, že všetci, ktorí v tejto službe stojíme, či už presbyte-
ri, funkcionári a mnohí ďalší, vykonávame túto službu s radosťou, plnosťou srdca a rozumnou službou
Bohu. Nie vždy sú rokovania krátke, nie vždy sú pokojné a výmena názorov prebieha aj na našich
rokovaniach, ale nikdy sme sa nerozišli v zlobe, svári a nenávisti. A tak by to malo byť aj naďalej v na-
šej službe, lebo je napísané v Liste Efezským 4,31: „Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i
rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené.“

Ako som spomínal na začiatku tejto správy, všetci 14 presbyteri sa na rokovaniach zúčastňovali
zodpovedne a v plnom počte. Ak aj niektorý nemohol prísť z rozličných osobných dôvodov, dopredu
sa ospravedlnil. Celkovo sme sa za celý rok zišli 3x na riadnych presbyterstvách a 1x na mimoriadnom
kandidačnom presbyterstve, ktoré bolo zvolané predsedníctvom LOS z dôvodu končenia volebného
obdobia nášho zborového farára.

Hospodársky výbor pracoval celý rok pod vedením predsedníčky sestry Želmíry Bartošovej.
Podľa potreby kontroloval a schvaľoval účtovné a hospodárske záležitosti. Tu musím konštatovať, že
členovia HV po celý rok pracovali zodpovedne a konštruktívne.

Dňa 12.februára 2019 sa uskutočnilo prvé výročné presbyterstvo, v programe ktorého bola príp-
rava výročného a volebného konventu CZ, návrh rozpočtu na rok 2019, hospodárenie CZ za rok 2018,
vyhodnotenie práce presbyterstva za rok 2018 a plán úloh na rok 2019. Súčasťou rokovania bola aj
správa o plnení materiálnych a duchovných úloh. Hospodárenie CZ je vyrovnané,  všetky finančné
záväzky boli do tohto termínu riadne splnené a neboli zistené žiadne negatívne hospodárske výsledky.
Presbyterstvo sa ďalej zaoberalo doplnením počtu funkcionárov – návrhom kandidátov a oslovením
týchto kandidátov. Bolo potrebné pripraviť a schváliť návrh rozpočtu na rok 2019.

Dňa 15.júna 2019 sa konalo druhé zasadanie presbyterstva na ktorom sa okrem iného skontro-
lovali uznesenia z predošlého zasadania, skontrolovalo sa hospodárenie CZ za 1.štvrťrok 2019 a vy-
hodnotili sa cenové ponuky na výmenu dverí na fare a kostole. Nakoľko CZ nemal dostatok finanč-
ných prostriedkov na účte na výmenu všetkých poškodených dverí, ZP sa uznieslo, že v roku 2019 za-
muruje balkónik na bočnej strane fary a osadí sa tam jedno plastové okno, nakoľko staré balkónové
dvere už neplnili svoj účel a netesnili.

Na 23.augusta 2019 predsedníctvo LOS zvolalo kandidačné zborové presbyterstvo z dôvodu
končenia funkčného obdobia nášho zborového farára. Bolo potrebné vybrať meno kandidáta alebo spô-
sob voľby nového kandidáta. Keďže sa ZP väčšinovo nezhodlo na posunutí do voľby súčasného brata
farára, bola navrhnutá voľba jedného kandidáta s tým, že keď ZP bude mať meno vybraného kandidá-
ta, túto skutočnosť oznámi predsedníctvu LOS. Keďže sme iného vhodného kandidáta doteraz nenašli,
náš CZ funguje pod vedením teraz už námestného brata farára Mgr. Maria Činčuráka, ktorý bol do tej-
to funkcie menovaný po skončení jeho volebného obdobia bratom biskupom VD Mgr. Slavomírom Sa-
bolom. Námestný brat farár nemá záujem naďalej pracovať v našom CZ ako zborový farár, preto ZP
hľadá vhodného kandidáta na tento post. Po ukončení mimoriadneho kandidačného presbyterstva po-
kračovalo rokovanie presbyterstva v mimoriadnom zasadaní presbyterstva už pod vedením brata do-
zorcu a brata farára nášho CZ. Bolo potrebné doriešiť žiadosť od firmy Porubän poľnohospodár na od-
kúpenie pozemkov v lokalite Krúhy. Táto žiadosť bola ZP zamietnutá. Ďalej sa ZP zaoberalo možnos-
ťou partnerstva nášho CZ s CZ Kokava nad Rimavicou, ku ktorému vyjadrilo kladný postoj.
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Posledné zasadanie presbyterstva sa konalo 5.októbra 2019, kde bolo prerokované hospodáre-
nie CZ za 2.štvrťrok a návrhy na zmeny v štatúte nášho CZ + povinnosti a úlohy predstaviteľov a fun-
kcionárov CZ. Presbyteri prešli príslušné dokumenty bod po bode a pripomienky + úpravy brat farár
súbežne zapisoval do súboru v PC.

Na mesiac december bolo plánované ešte jedno presbyterstvo, ktoré sa žiaľ zo zdravotných dô-
vodov brata dozorcu a pracovných povinností brata farára už nepodarilo zorganizovať. Niektoré záleži-
tosti ostali otvorené do prvého presbyterstva v roku 2020, ktoré je naplánované na február.

Úlohy stanovené na rok 2019 boli splnené. Zo splnených materiálnych úloh by som spomenul
vyčistenie areálu starej školy od starej trávy, pokosenie, usušenie, ktoré je potrebné vykonávať každý
rok. Podarilo sa vyčistiť a opraviť odtokové žľaby na hospodárskej budove a na kostole, demontovať
komín na budove starej školy s pomocou vysokozdvižnej plošiny od firmy Deltech.

Z duchovných úloh sa nám podarilo zorganizovať zborový zájazd do CZ Vranov nad Topľou
spojený s návštevou nášho bývalého zborového brata farára Mgr. Martina Vargovčáka s manželkou,
pripraviť slávnosť pamiatky posvätenia nášho kostola k 90–tému výročiu za prítomnosti brata biskupa
VD Mgr.  Slavomíra  Sabola  a  hostí,  Zlatú  konfirmáciu,  premietanie  ProChrist,  účasť  na  koncerte
spevokolov LOS v L. Jáne a mnoho ďalších podujatí.

Z nesplnených materiálnych úlohách nás čaká oprava a vymaľovanie vnútorných priestorov
kostola, dokončenie publikácie o našom CZ. Založenie občianskeho združenia pod názvom Kokavské
zvony.

V duchovnej oblasti nás čaká zorganizovať v roku 2020 slávnosť konfirmácie, zlatú konfirmá-
ciu v prípade záujmu zlatých konfirmandov. Bol by som rád, keby pokračovalo stretávanie modlitebnej
skupinky, biblické hodiny, detská besiedka, spevokol…

Bratia a sestry, dovoľte mi, aby som poďakoval všetkým, ktorí pomohli rôznou činnosťou náš-
mu cirkevnému zboru v roku 2019. Poďakovať sa chcem tiež bratovi farárovi, bratovi kurátorovi všet-
kým presbyterom a funkcionárom zboru, spevokolu, pracovníkom Detskej besiedky a všetkým organi-
začným zložkám CZ.

Ďakujem aj Vám, bratia a sestry, že zostávate verní v Kristovi a svojou účasťou na službách
Božích, na zborových konventoch, ale aj na rôznych zborových podujatiach vytvárate jedno veľké
spoločenstvo veriacich. Nech Vám Boh žehná!

Vykonané práce v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovská Kokava v roku
2019:

 Materiálna oblasť

– oprava a vyčistenie odkvapových žľabov na hospodárskej budove – úloha splnená
– úprava a vyčistenie areálu starej školy – 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
– 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
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– 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 27.01.2020

Radovan Fronko v.r.    
 zborový dozorca
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Plánované úlohy na rok 2020
Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2020 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

Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2020 v duchovnej oblasti:
– pripraviť a uskutočniť slávnosť konfirmácie a 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 27.01.2020

Spracoval:         

Radovan Fronko v.r.    
 zborový dozorca
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Správa Hospodárskeho výboru za rok 2019
Správa o kontrole výsledkov hospodárenia za rok 2019

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 položky číslo 1–146 na
bežnom účte, položky číslo 1–179 v pokladni a detská besiedka od položky číslo 1–12 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 27.januára
2020 bol predložený koncoročný účtovný výkaz. O koncoročnom účtovnom výkaze k 31.decembru
2019 by som Vás bližšie informovala.

Výsledok hospodárenia Cirkevného zboru k 31.decembru 2019 je nasledovný:

Počiatočný stav:  19.628,85 €
Príjmy celkom:  36.266,58 €
Výdavky celkom:  45.638,12 €
Stav v pokladni:       148,64 €
Detská besiedka:       512,34 €
Stav na bežnom účte:    9.596,33 €
Stav na termínovanom účte k 31.12.2019:           0,00 €
Finančné prostriedky Cirkevného zboru celkom:  10.257,31 €

Na poslednom zasadnutí Zborového hospodárskeho výboru dňa 27.januára 2020 bol tiež pred-
ložený návrh rozpočtu na rok 2020 a doporučený na prerokovanie Presbyterstvom. Uvedený návrh roz-
počtu bol prerokovaný na zasadnutí Presbyterstva dňa 6.februára 2020 s doporučením, aby konvent ná-
vrh rozpočtu schválil. Pri dodržaní navrhovaného rozpočtu by sme v roku 2020 mali hospodáriť s pre-
bytkom 80,– €.

V Liptovskej Kokave dňa 3.februára 2020     Spracovala:

Želmíra Bartošová v.r.
predseda Zborového hospodárskeho výboru
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Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2019
Vypracoval a dňa 16. februára 2020 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                          Mgr. Mario Činčurák, námestný farár  

 Návrh rozpočtu na rok 2020
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Rozpočet Skutočnosť rozdiel Rozpočet

2019 1 – 12/2019 2020

Výdavky (a) (b) (b-a) (a)

Opravy 261
Obstaranie majetku 373 -627
Cestovné 600 126 -474 600
Repre 30 49 19 30
Telefóny 200 175 -25 200
Stočné 350 391 41 350
Revízie 500 594 94 500
Poistky 430 429 -1 430
Ostatné 701 -799
Služby celkom
Časopisy 669 -331
Ceniny 0 0 0 0
Kancelárske potreby 100 57 -43 100
PHM 50 15 -35 50
Čistiace potreby 30 0 -30 30
Ostatný materiál 37
Vodné 300 321 21 300
EE 264
Plyn -50
Energie celkom 235
Daň z príjmu 130 138 8 130
Daň z nehnuteľnosti 100 55 -45 100
Daň z úroku 0 0 0 0
Poplatky 300 181 -119 300
Prevádzková  réžia -323
Splácanie pôžičiek 0
Ostatné výdavky 368
Spolu výdavky:

Príjmy
Z darov -797
Dary – iné organizácie 0 0 0 0
Z ofier 975
Z cirkevného príspevku -110
Ostatné - administr. 0 0 0 0
Úroky 0 0 0 0
Predaj majetku 500 0 -500 0
Pôžičky 0 0 0 0
Ostatné príjmy 213
Príjmy spolu -219

Hospodársky výsledok 80

Skutočnosť – 
rozpočet

2 000 -1 739 2 000
1 000 1 000

1 500 1 500
6 610 3 099 -3 511 6 610
1 000 1 000

1 000 1 037 1 000

3 000 3 264 3 000
2 000 1 950 2 000
5 300 5 535 5 300

8 010 7 687 8 010
15 000 15 000 5 000
1 500 1 868 1 500

31 120 27 654 -3 466 21 120

9 000 8 203 9 000

3 200 4 175 3 200
3 800 3 690 7 000

2 000 2 213 2 000
18 500 18 281 21 200

-12 620 -9 373 3 247
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