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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:  „24Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak
bežte, aby ste ju dosiahli!  25A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali
porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. 26Preto ja tak bežím, nie ako na neisto; tak zápa-
sím, nie akoby som vzduch rozrážal, 27ale ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som
sám nebol nehodný, keď iným kážem.“

1.list Korintským 9,24–27

„12Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim,
pretože ma Ježiš Kristus uchvátil.  13Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale
jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou;
14cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v
Kristovi Ježišovi.“

List Filipským 3,12–14

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 už druhý rok po sebe v tomto veľmi zvláštnom COVIDo-
vom období stretáme na výročnom konvente Cirkevného zboru. Tak, ako po všetky tie predchádzajúce
roky, aj tento dnešný konvent je chvíľou, kedy si máme povedať pravdu o sebe, o svojom nábožen-
skom a hospodárskom živote v rámci Cirkevného zboru, do ktorého patríme. Chceme tak urobiť aj na
základe slov Písma svätého, ktoré sme počuli z  dvoch listov  apoštola Pavla. Ten prvý text z 1.listu
Korintským by sme mohli nazvať športovým textom. Lebo v ňom apoštol Pavel používa obraz zo špor-
tového života. V blízkosti mesta Korint, do ktorého bol tento list napísaný, sa v dobe apoštola Pavla
konali každé dva roky takzvané istmické hry. Boli to jedny zo štyroch celogréckych športových hier.
Pretekalo sa v atletike a v múzickom umení. K ľahkej atletike patril päťboj: beh, skok do diaľky, hod
diskom, hod oštepom, zápasenie. K ťažkej atletike patrilo to, čo dnes nazývame box, a kombinácia
zápasenia s boxom. Každý športovec túžil, aby bol prvý, a aby dostal veniec víťaza. Pri istmických
hrách to bol veniec zo smrekových vetiev, v Aténach a v Olympii to bol olivový veniec, a v Delfách to
bol zase vavrínový veniec.

Tvrdý tréning, preteky, víťazný veniec – to sú, milý brat, milá sestra, prvky obrazu, ktoré apoš-
tol Pavel používa na znázornenie kresťanského životného behu a úsilia o dosiahnutie konečného život-
ného cieľa v Božom večnom svete. Zo športových disciplín si vyberá beh a hovorí, že na pretekárskej
dráhe bežia síce všetci, ale prvú cenu aj s tým vencom dostáva iba jeden. Potom spomína pästný zápas
a tým chce naznačiť, že tvrdou cielenou sebadisciplínou on, apoštol, udržiava seba v stálej pohotovosti,
aby mohol so všetkými silami pracovať v záujme šírenia evanjelia, že teda nie je ako nejaký začiatoč-
ník, ktorý nevie trafiť cieľ a udiera do prázdna, ale mieri celkom presne. Spomína tvrdý tréning, pri
ktorom sa športovec musí zdržiavať všetkého, čo by zmenšilo jeho kondíciu. Skoro sa nám zdá prav-
depodobné, že apoštol Pavel navštívil alebo navštevoval štadión, keď prebiehali niektoré disciplíny is-
tmických hier, keďže hovorí o tom tak názorne. A keďže on robí z prípravy na preteky a zo samotných
pretekov obraz kresťanského života, nabáda tým svojich čitateľov, teda aj nás všetkých, mňa i teba,
milý brat, milá sestra, aby sme sa príkladom športovcov aj my dali povzbudiť v zápase o čím vyššiu
úroveň kresťanského života. Aj my všetci sa môžeme pri sledovaní rozličných športových podujatí za-
mýšľať, aké povzbudenie pre kresťanský život nám ponúkajú jednotlivé pozitívne stránky športového
života.
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Bratia a sestry, športovec má teda pred očami jasný cieľ: dosiahnuť v pretekoch čím lepší vý-
sledok, a týmto cieľom je ovládané celé jeho myslenie,  cítenie,  túžby,  ako aj  tréning a celá  živo-
tospráva. Predstava vytúženého cieľa ho napĺňa neprestajne vo vedomí a podvedomí a dáva pečať všet-
kému ostatnému v jeho živote. Toto, bratia a sestry, však má byť charakteristika aj kresťanovho života:
mať na mysli cieľ. My máme aj v rámci života rozličné ciele, menšie alebo väčšie. Ale apoštol Pavel
má teraz na mysli konečný, ten najvyšší cieľ, ktorý je za hranicou nášho pozemského života. Naznaču-
je to porovnaním športového venca a kresťanského venca. Veniec, ktorý dostávajú športovci, označuje
ako porušiteľný, to znamená pominuteľný. Naproti tomu veniec, ktorý má byť cieľom kresťanovho ži-
vota, označuje ako neporušiteľný, nepominuteľný. Nech by sme, bratia a sestry, v terajšom živote do-
siahli čo aké veľké úspechy, ktoré nás naplnia veľmi vysokým vzrušením a radosťou, či už v športe
alebo v ktorejkoľvek inej oblasti – všetko je to pominuteľné. Počiatočná radosť sa – síce pomaly, ale
predsa – postupne zmenšuje, postupom času upadá do zabudnutia, a rovnako tak aj symboly úspechu
podliehajú nezastaviteľnému procesu pominuteľnosti. Naproti tomu o venci, ktorý je najvyšším cieľom
kresťanského života, apoštol Pavel hovorí, že je nepominuteľný, že večný život a radosť z večného ži-
vota sa nikdy neminie.

Ešte niečím sa veniec života odlišuje od športového venca. Prvú cenu pri preteku v niektorej
športovej disciplíne dostáva iba jeden, ale veniec života môžu principiálne dosiahnuť všetci, je ponúk-
nutý všetkým, teda aj mne a aj tebe, milý brat, milá sestra. Tu nejestvuje konkurencia, tu nejestvuje
úsilie byť o stotiny sekundy lepší ako ten druhý. Pri športových pretekoch, ako aj pri zápasoch ten, kto
vyhrá, má nesmiernu radosť, ten, kto prehrá je veľmi smutný. Platí to nielen o hráčoch, ale aj o stov-
kách a tisícoch divákov, fanúšikov. To môžeme veľmi často vidieť aj pri televíznych prenosoch naprí-
klad futbalových alebo hokejových zápasov. Je to niečo také ako spojené nádoby: radosť jedného je
spojená so smútkom druhého. Pri kresťanskom životnom behu však radosť z dosiahnutia konečného
cieľa nie je zviazaná so smútkom druhého, lebo všetci sú pozvaní k radosti a všetci majú možnosť do-
siahnuť ju. Tým sa nezmenšuje radostné vzrušenie z venca večného života, pretože ide o hodnotu,
ktorá prevyšuje všetky ostatné hodnoty.

Bratia a sestry, musíme si však zároveň uvedomiť, že nový život v Božom večnom svete nie je
nejaká neosobná automatika, ale je to vedomý dar milostivého Pána Boha, dar založený na tom, že pre
vykupiteľskú smrť Pána Ježiša Krista na kríži nám Pán Boh odpúšťa hriechy, daruje nám ospravedlne-
nie, akceptuje nás, podobne ako v známom podobenstve o márnotratnom synovi prijal otec svojho
strateného syna, keď tento urobil vážne pokánie. Ten večný cieľ je Boží dar, a my by sme ho mali
prijať s veľkou vďačnosťou.

Nový život v Božom večnom svete má byť vrcholným cieľom každého kresťana. Nemáme k
dispozícii konkrétne predstavy o tom budúcom živote, ale z Biblie, z Božieho slova predsa len vieme,
že to bude stále spoločenstvo s najčistejšou bytosťou, s Pánom Ježišom Kristom. Bude to život, v
ktorom sa uskutoční všetko to pekné, čo povedal Pán Ježiš a apoštolovia o obsahu kráľovstva Božieho.
Jedine tento konečný cieľ môže dať zmysel celému nášmu životu. Máme už síce aj v tomto pozem-
skom živote rozličné veci, o ktorých môžeme povedať, že majú pre nás zmysel. Ale zmysel nášho ži-
vota ako celku môžeme dosiahnuť len tak, že nám bude darovaný nový život vo večnosti.

Až keď toto pochopíme, bratia a sestry, môže sa nás s neodbytnou naliehavosťou zmocniť túž-
ba po konečnom cieli, po venci života. Sám apoštol Pavel hovorí o sebe, že celý jeho život je charakte-
rizovaný neprestajným duchovným pohľadom na ten budúci veniec života. V tom druhom texte, z Lis-
tu Filipským kresťanom, sme čítali: „13…Jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o
to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami, a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho
v Kristovi Ježišovi.“. Tieto slová vyvolávajú veľmi názornú predstavu človeka, ktorý sa nedá brzdiť
ničím z minulosti, ale naopak, zrak má stále upretý na cieľ. A beží za týmto cieľom – to znamená: ne-
stagnuje, nestojí na jednom mieste, ale robí vždy nové a nové kroky, ktoré smerujú ku konečnému
cieľu. Pohľad na konečný cieľ ho neprestajne motivuje.

Stály pohľad dopredu, pohľad do večnosti, túžba po večnom živote – to nie je únik z prítom-
nosti, únik z prítomných problémov, ale naopak: ukazuje nám to, čo v prítomnej chvíli, v prítomnej si-
tuácii  môžeme,  čo nesmieme a čo  musíme robiť.  Nádej  smerujúca ku konečnému cieľu  očisťuje,
obohacuje, robí priamočiarym už aj tento pozemský život. Je to tak ako u športovca: aj jemu myšlienka
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na cieľ a túžba po cieli určuje a diktuje, čo môže, čo nesmie a čo musí robiť, hoci vyvrcholenie je ešte
ďaleko.

Všetko toto, milý brat milá sestra, čo hovoríme, nás i na tomto výročnom konvente vedie k
otázkam na našu vlastnú adresu: Je konečný cieľ, veniec večného života, naozaj najvyššou túžbou môj-
ho života, ktorá ma nekonečne vzrušuje? Nedávam prednosť množstvu iných, pominuteľných vecí?
Mám tento cieľ stále pred očami? Určuje ma túžba po tomto cieli pri všetkom mojom rozhodovaní a
správaní? Ako by to dopadlo, keby som porovnal silu tejto túžby v mojom srdci so silou športovcovej
túžby po dosiahnutí prvenstva? Nezaostávala by sila mojej túžby po večnom venci života ďaleko za
túžbou športovca po športovom víťazstve? Myslím si, že pri pohľade na uplynulý rok je potrebné sa
obávať, že by takéto porovnanie u nás a u mnohých ďalších kresťanov dopadlo veľmi nepriaznivo. Ale
potom je nám potrebné sa veľmi vážne zamyslieť nad kvalitou nášho kresťanského života. Nikomu to-
tiž nemožno nanútiť, aby túžbu po dosiahnutí venca večného života prežíval ako to najvyššie, najpred-
nejšie,  aby tomuto cieľu dával prednosť pred všetkými ostatnými cieľmi,  aby tomuto najvyššiemu
cieľu podriaďoval všetky ostatné ciele a cieliky svojho života. Ale slovami Pána Ježiša Krista a prí-
kladom kresťanských osobností, jednoduchých i významných, by sme sa mohli a mali dať inšpirovať,
aby sme si zvolili práve túto prioritu.

Na praktickom každodennom rozhodovaní a správaní sa dá poznať, či veniec večného života je
tou najvyššou túžbou nášho života. U apoštola Pavla sme videli, že on stále pozeral na tento cieľ. On aj
odvodzuje z toho veľmi vážne dôsledky pre svoj praktický život. V prečítanom texte napísal o sebe:
„27…Ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem.“ .
To znamená, že pestoval veľmi prísnu kresťanskú sebadisciplínu. Tak, ako sa športovci zriekajú všet-
kého, čo by mohlo uškodiť ich kondícii a ohroziť ich športové výsledky, tak sa aj apoštol Pavel zriekal
všetkého, a tak by sme sa aj my mali zriekať všetkého a odmietnuť všetko, čo je v rozpore s večným
cieľom. Človek školený duchom Biblie sa veľmi rýchlo dopracuje k poznaniu, čoho všetkého sa musí
zrieknuť, ktoré lákavé a zvodné pokušenia musí odmietnuť. Apoštol Pavel bol apoštolom nielen svoji-
mi slovami, ale celým svojím životom. Vedel, že jeho praktický život musí byť v súlade s tým, čo
hovorí vo svojej apoštolskej zvesti. Keby žil inak, než ako hovorí, ohrozil by tým vierohodnosť svojho
apoštolského posolstva, a to nechcel dopustiť za žiadnu cenu. To isté platí aj o každom jednom z nás.
Ak sa hlásime ku kresťanskej viere, ak túžime po venci večného života, potom musí byť za každých
okolností vidieť na našom praktickom živote, ako vážne to berieme. Inak by sme ohrozili vierohodnosť
kresťanského posolstva. A to by sme si nemali dovoliť za žiadnych okolností. Bratia a sestry, ak teda
náš každodenný život bude v súlade s našou túžbou po venci večného života, vysoko sa tým zvýši aj
skutočná kvalita nášho života a my potom budeme praktickými misionármi Pána Ježiša Krista pre naše
okolie.

Dnes, na výročnom konvente nášho Cirkevného zboru je preto namieste aj otázka: „Aký cieľ
sme mali počas uplynulého roka 2021 pred očami?“; „Ako sme trénovali svoj duchovný život? A
trénovali sme ho vôbec?“.
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2. Bohoslužobný život
„Kážte (zvestujte) evanjelium každému stvoreniu.“

Táto kňazská správa je v poradí  mojou trinástou výročnou správou o živote a hospodárení
Cirkevného zboru Liptovská Kokava a zároveň je to asi aj posledná výročná správa, ktorú podávam na
výročnom konvente tohto Cirkevného zboru.

Uplynulý rok 2021 bol druhým rokom, čo do našich životov, do života spoločnosti, ale aj do ži-
vota nášho Cirkevného zboru zasiahla pandémia koronavírusu COVID–19. Počas uplynulého roka sme
sa takmer 6 mesiacov nemohli ako spoločenstvo veriaceho ľudu stretávať v chráme Božom na spoloč-
ných službách Božích a aj na ďalších aktivitách a podujatiach nielen v Cirkevnom zbore, ale aj v celej
cirkvi, ba v celej spoločnosti.

V roku 2020 sme na zvestovanie a šírenie Božieho slova začali v našom Cirkevnom zbore po-
čas pandemickej situácie využívať vysielanie vopred nahratých videozáznamov služieb Božích, alebo
oneskorené vysielanie videozáznamov vytvorených zo služieb Božích na „YouTube kanáli“ brata fará-
ra. V tejto službe sme pokračovali aj v uplynulom roku 2021. Služby Božie boli na internete vysielané
počas LockDownu od Nového roku (1.januára 2021) až do zlepšenia pandemickej situácie do 2.nedele
po Svätej  Trojici  (13.jún  2021)  a  potom opäť  počas  ďalšieho LockDownu od 1.adventnej  nedele
(28.november 2021) až do konca kalendárneho roka. Veríme, že aj táto služba brata farára a jeho rodi-
ny priniesla svoje ovocie a vysielané služby Božie aspoň z malej časti nahradili spoločenstvo veriaceho
ľudu pri Božom slove, keď boli dvere chrámu Božieho zatvorené. Niektoré služby Božie sa nám však
nepodarilo nahrať, spracovať a odvysielať či už zo zdravotných, časových, alebo aj technických dôvo-
dov, keď nám pri nahrávaní alebo spracovávaní videozáznamu zlyhalo skromné technické vybavenie
brata farára. Zo štatistiky, ktorú má brat farár dostupnú na svojom „YouTube kanáli“, môžeme vyčítať,
že sledovanosť služieb Božích na internete, pokiaľ boli dvere chrámu Božieho zatvorené, sa pohybova-
la v rozmedzí 135–316 zhliadnutí (135x Nedeľa Deviatnik – 316x Štedrovečerný program detí z Det-
skej besiedky). Keď už bolo umožnené stretávať sa v chráme Božom v obmedzenom počte na službách
Božích, tak sme nahraté služby Božie vysielali v čase služieb Božích z dopredu nahratého záznamu a
sledovanosť na internete sa pohybovala v rozmedzí 90–235 zhliadnutí. Zároveň tu musím podotknúť,
že približne 1/3 (jedna tretina) všetkých zhliadnutí videozáznamov služieb Božích vysielaných na in-
ternete z nášho „kokavského“ chrámu Božieho bola zo zahraničia. Veríme, že všetky zhliadnutia neboli
len jednotlivci, ale že služby Božie sledovali súčasne aj viacerí členovia rodiny.

Ako môžeme v predchádzajúcich riadkoch vidieť, tak aj v uplynulom roku 2021 sme boli núte-
ní presúvať život Cirkevného zboru do „OnLine“ priestoru – na internet. Využívali sme tak dostupné
mediálne prostriedky na zvestovanie a šírenie Božieho slova. A preto aj z tohto dôvodu je veľmi ťažké
nejako porovnávať roky 2020 a 2021 s ktorýmkoľvek predchádzajúcim rokom. Mnohé služby Božie a
iné stretnutia veriaceho ľudu pri Božom slove sa museli konať vo veľmi obmedzenom režime a s limi-
tovaným počtom prítomných veriacich, ak sa kvôli pandemickej situácii vôbec konať mohli. Počas pô-
stu a najväčších kresťanských sviatkov – Veľkej noci a potom aj počas adventu a Vianočných sviatkov
ostali dvere chrámu Božieho pre veriacich zatvorené. Preto aj všetky ukazovatele náboženského života
v Cirkevnom zbore sú opäť v červených – teda mínusových číslach.

Samotný LockDown počas roka 2021, a s tým spojené internetové, televízne, či rozhlasové po-
božnosti, zamyslenia či služby Božie však odhalili aj našu inú tvár. A síce tú, ktorú by sme až tak radi
nevideli. Bola to, žiaľ, pravdivá a reálna tvár našej pohodlnosti, tvár odvyknutia si od bohoslužobného
spoločenstva. Táto naša druhá tvár spôsobila, že sa nám, žiaľ,  úplne všade po opätovnom uvoľnení
opatrení na služby Božie do chrámu Božieho a tiež na rôzne ďalšie aktivity a podujatia vracia oveľa
menej ľudí, než koľko ich prichádzalo pred tým … A tento trend, žiaľ, stále ďalej pokračuje …

V ďalšej časti správy sa chceme spoločne pozrieť na štatistické údaje života Cirkevného zboru
za rok Pánov 2021, ktorý bol už druhým rokom poznačeným pandémiou koronavírusu a pokúsiť sa
porovnať ho s predchádzajúcimi rokmi, aj keď si uvedomujem, že to bude veľmi ťažké a aj neporov-
nateľné. Lebo to, čím prechádzame počas posledných dvoch rokov – pandémia koronavírusu COVID–
19,  sme doteraz  v  novodobých  dejinách nič  podobné  v  našej  krajine,  v  spoločnosti,  cirkvi  ani  v
Cirkevnom zbore nezažili.
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Aj preto je veľmi dôležité a potrebné na každú jednu oblasť života a práce v Cirkevnom
zbore sa vždy aj na základe biblických textov z úvodu tejto správy pýtať a hľadať pravdivé od-
povede na otázky: „Aký cieľ sme mali počas uplynulého roka 2021 pred očami?“; „Ako sme tré-
novali svoj duchovný život? A trénovali sme ho vôbec?“; „Ako sme využili ponúkané možnosti a
príležitosti na vzájomné stretávanie sa v bohoslužobnom spoločenstve?“ (hoci aj podstúpením oč-
kovania proti ochoreniu, aby sme sa ich mohli zúčastňovať); „Nezakrývali sme rôznymi výhovorka-
mi svoju pohodlnosť a odvykanie si od bohoslužobného spoločenstva?“.

Ak sa pozrieme na štatistické záznamy návštevnosti jednotlivých bohoslužobných stretnutí v
uplynulom roku 2021, tak výsledné údaje nám ukazujú veľmi skreslený obraz života v Cirkevnom
zbore. Ako som už vyššie spomínal, aj uplynulý rok bol poznačený mnohým opatreniami a obmedze-
nia, ktoré nepriaznivo zasiahli aj do samotného života Cirkevného zboru a teda aj do samotných štatis-
tických záznamov.

Slávnostné služby Božie sme za celý rok 2021 mali len jedny – na Svätodušné sviatky, keď
účasť na službách Božích bola kapacitne obmedzená na 1 osobu na 15m2,  čo pre náš chrám Boží
znamená len 16 prítomných a navyše podľa vtedy platných opatrení museli byť služby Božie aj bez
spevu veriacich. Služby Božie sa počas roka 2021 nemohli konať počas 5 mesiacov, keď boli chrámy
Božie nariadením hlavného hygienika SR zatvorené a počas viac ako 4 mesiacov sa služby Božie moh-
li konať s výrazným obmedzením počtu veriacich.

a) Nedele a sviatky

Boli príležitosťou pre tých, ktorí ste sem do chrámu Božieho prichádzali, ukázať aj navonok,
aké veľmi dôležité je „trénovať“ svoj duchovný život, a že to naozaj má zmysel aj význam. Už dlhé
roky sa však 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, ktorej ako keby chýbal jasný životný cieľ
– večné spoločenstvo s naším Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom v Božom kráľovstve, a rovnako
tak nám prichádza veľmi málo mužov, alebo sa stane, že neprídu žiadni muži na jednotlivé stretnutia.
Veríme však, že prostredníctvom služieb Božích vysielaných cez internet, sme oslovili aspoň niekoľ-
kých z tejto generácie.

Hlavné služby Božie,  ak neboli zakázané hlavným hygienikom SR, tak sa konali  v chráme
Božom v  nedeľu a vo sviatok o 9,00 hodine, alebo boli prostredníctvom internetu vysielané nahraté
videozáznamy služieb Božích na „YouTube kanáli“ brata farára. Obohatením a duchovným povzbu-
dením boli vystúpenia detí z DB, keď sa nám podarilo nahrať dve takéto vystúpenia – jedno bolo od-
vysielané v rámci služieb Božích v druhú májovú nedeľu ku dňu matiek a druhé bolo odvysielané na
Štedrý večer. 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 1–krát (1.slávnosť Svätodušná) a 2–krát boli vysielané cez
internet (1.slávnosť Veľkonočná, Štedrý večer – program detí). Priemerná účasť sa nedá porovnávať
ani s predchádzajúcim rokom, nakoľko Svätodušné sviatky sme slávili vo veľmi obmedzenom režime.
V nedele a ostatné sviatky sa služby Božie konali 39–krát s priemernou účasťou 37 členov, čo je o 21
členov menej ako v roku 2020, ale tiež sa to nedá relevantne porovnávať, lebo mnohé služby Božie
boli konané vo veľmi obmedzenom režime. 33–krát (+5) boli služby Božie vysielané cez internet.

b) Večerné služby Božie

Večerné služby Božie sa v Cirkevnom zbore v roku 2021 konali len v mesiacoch október a
november o 14,00 hodine v režime „ZÁKLAD“, teda pre tých, ktorí neboli zaočkovaní, neprekonali
ochorenie alebo neboli otestovaní. Tieto služby Božie sa konali 7–krát s priemernou účasťou 8 členov.
S predchádzajúcim rokom sa to nedá porovnávať, lebo v roku 2021 sa tieto služby Božie konali s vý-
razným kapacitným obmedzením. Preto je aj oproti roku 2020 výrazný pokles priemernej účasti o 25
členov.

c) Pôstne a adventné večierne

Zvláštnymi obdobiam prípravy na slávenie sviatkov Veľkej noci a Vianoc je čas pôstu a adven-
tu. V týchto obdobiach boli chrámy Božie na celom Slovensku zatvorené a preto sa v roku 2021 večier-
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ne nekonali. Z časových a technických dôvodov sme večierne nestíhali ani nahrať a preto ani neboli
vysielané zo záznamu cez internet.

V roku 2021 sa nám kvôli pandémii koronavírusu nepodarilo zorganizovať ani jeden modliteb-
ný týždeň. Modlitebné týždne budú spomínané na inom mieste tejto správy.

Liptovská Kokava
č. Príležitosti Počet priemer %

1.
Slávnostné služby
Božie

1x
(0)

12
(–38)

1,62
(–5,04)

2. Nedele a sviatky
39x
(–5)

37
(–21)

4,98
(–2,74)

3.
Večerné služby 
Božie (ZÁKLAD)

7x
(+4)

8
(–25)

1,08
(–3,31)

4.
Pôstne
večierne

0x
(0)

0
(0)

0
(0)

5.
Adventné
večierne

0x
(–3)

0
(–19)

0
(–2,53)

Služby Božie vysielané prostredníctvom internetu (zdroj – štatistika YouTube kanála brata
farára)

Liptovská Kokava

č. Príležitosti Počet
Priemerný počet

zhliadnutí

1.
Slávnostné služby 
Božie (len OnLine)

2x
(–1)

273
(–26)

2.
Slávnostné služby 
Božie (aj OnLine)

1x
(0)

177
(+94)

3.
Nedele a sviatky
(len OnLine)

22x
(+8)

180
(+8)

4.
Nedele a sviatky
(aj OnLine)

8x
(–6)

159
(+84)

5.
Pôstne
večierne (len OnLine)

0x
(–5)

0
(–48)

6.
Adventné
večierne (aj OnLine)

0x
(–3)

0
(–63)

3. Sviatosti
a) Krst svätý

„Kto verí a je pokrstený, bude spasený…“
V uplynulom roku  2021  sme v našom Cirkevnom zbore prislúžili  túto sviatosť  7–krát.  Ani

jeden jediný krst však nebol v rámci služieb Božích,    nakoľko protipandemické obmedzenia sa  
týkali aj   samotných krstov  .   Aj keď boli krsty povolené s obmedzeným počtom prítomných, rodičia
krst odkladali na neskorší termín, s predpokladom na zlepšenie pandemickej situácie v letnom období.

Aj keď nasledovné riadky nebolo možné počas uplynulého roka 2021 kvôli pandémii koronaví-
rusu nejako uplatňovať, je však potrebné, aby boli nanovo spomenuté.

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
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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 2020 nám počet krstov klesol – a síce o 2 krsty. V štatistike sme sa tak po roku do-
stali opäť k poklesu počtu krstov.

Liptovská Kokava

rok 2021
porovnanie

s r.2020

Krsty 7 –2

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  a  protipandemické  opatrenia  zasiahli  aj  prisluhovanie  tejto
sviatosti. Sviatosť Večere Pánovej bola v uplynulom roku 2021 prislúžená v chráme Božom štyrikrát,
čo je o 1–krát menej ako v roku 2020. V štatistike aj preto vidíme oproti roku 2020 dosť výrazný po-
kles počtu komunikantov – o 83, ktorí pristúpili ku Večeri Pánovej (VP). Kvôli pandémii sme na zá-
klade nariadení a následných odporúčaní museli  už v roku 2020 pristúpiť  ku zmene prisluhovania
sviatosti Večere Pánovej. Posvätený chlieb (oplátka) – telo Kristovo sa veriacim podáva na ruku a po-
svätené víno – krv Kristova sa prisluhuje z malých jednorázových kalíškov. Aj keď to boli výrazné
zmeny v prisluhovaní tejto sviatosti, verím, že veriaci si na tento spôsob už zvykli.  Je však veľmi
smutné, že mnohí členovia Cirkevného zboru vôbec nepociťujú potrebu pristupovať ku stolu Božej
milosti.  Ak by z tých 147 členov Cirkevného zboru pristúpil každý len raz za rok ku spovedi a
Večeri Pánovej, tak nám ostáva 600 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 aj viackrát do roka, niektorí aj vždy, keď sa sviatosť Večere Pá-
novej prisluhuje. Tých, ktorí ku stolu Pánovmu nepristúpili ani raz počas celého uplynulého roka je po-
tom oveľa viac ako spomínaných 600 členov. – Podľa môjho skromného prehľadu si dovolím povedať,
že tých, ktorí počas celého roka nepristúpili ani raz ku stolu Pánovmu je to takmer 700 členov nášho
Cirkevného zboru, čo je veľmi znepokojujúco vysoké číslo. A tak sa musíme pýtať, ako sme to naz-
načili  aj v úvode tejto správy:  „Aký cieľ sme mali počas uplynulého roka 2021 pred očami?“;
„Ako sme trénovali svoj duchovný život? A trénovali sme ho vôbec?“; „Ako sme využili ponúka-
né možnosti a príležitosti na vzájomné stretávanie sa v  bohoslužobnom spoločenstve?“ (hoci aj
podstúpením očkovania proti ochoreniu, aby sme sa ich mohli zúčastňovať); „Nezakrývali sme rôz-
nymi výhovorkami svoju pohodlnosť a odvykanie si od bohoslužobného spoločenstva?“.

V domácnosti už štvrtý 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 2021 nikto neprejavil záujem, aj keď kvô-
li pandémii a strachu z ochorenia je to možno aj pochopiteľné.

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

Liptovská Kokava muži ženy Spolu
Chrám Boží 52 (–26) 95 (–57) 147 (–83)
Domácnosť 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nemocnica – ústavy 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Spolu 52 (–26) 95 (–57) 147 (–83)

4. Konfirmácia
„Buď verný až do smrti …“

Pandemická situácia zasiahla aj do vyučovania konfirmácie. Prevažnú väčšinu času sme vyučo-
vanie konfirmácie mali „OnLine“ spôsobom, teda cez internet. Takáto forma vyučovania však nie kaž-
dému vyhovuje, lebo je pri nej vylúčené osobné stretávanie sa. To, čo sme nestihli prebrať počas „On-
Line“ vyučovania, museli sme potom dobiehať počas letných prázdnin.

Aj v tejto správe musím nanovo zopakovať, že nám úplne uniká zmysel konfirmácie ako takej.
Myslím, že deťom unikol už dávno. Oči všetkých konfirmandov sa totiž neupierajú na Toho, ktorý im
dáva milosť, ponúka život večný, ale konfirmandi svoje oči upierajú na tých, ktorí by mali pri konfir-
mácii doniesť konfirmandom nejaké dary. To je len jeden z dôvodov, prečo za tými, ktorých „odkonfir-
mujeme“ so slzami v očiach pozeráme, ako unikajú do sveta. Vzbudiť ten správny záujem o Pána Ježi-
ša Krista je to prvoradé pri príprave na konfirmáciu, ale pre mnohých konfirmandov je to to najposled-
nejšie, čo ich zaujíma. Preto je vhodnou aj otázka pre samotnú rodinu konfirmanda:  „Aký cieľ sme
mali počas výchovy našich detí pred očami?“; „Ako sme trénovali duchovný život našich detí? A
trénovali  sme  ho  vôbec?“;  „Ako sme  využili  ponúkané  možnosti  a  príležitosti  na  vzájomné
stretávanie sa v bohoslužobnom spoločenstve spolu s našimi deťmi?“; „Nezakrývali sme rôznymi
výhovorkami svoju pohodlnosť a odvykanie si od bohoslužobného spoločenstva?“.

Veľkým problémom sa u konfirmandov v uplynulých rokoch ukazovala zodpovednosť, takisto
dochvíľnosť, ale tiež aj neslušné vyjadrovanie. Nedá sa vyučovať a preberať nové učivo, keď každú
chvíľu musíme riešiť nevhodné a neslušné správanie a vyjadrovanie sa jednotlivých konfirmandov.
Neraz som totiž musel pri „OnLine“ vyučovaní vypnúť konfirmandom mikrofóny, nakoľko úmyselne
vyrušovali a znemožňovali preberanie učiva. Takisto sa nedá vyučovať, keď na jednu hodinu prídu
dvaja konfirmandi a o týždeň prídu zase iní traja konfirmandi. Niekedy zase príde len jeden konfir-
mand.  Čoraz viac som sa stretával s realitou, že konfirmandi namiesto konfirmačnej prípravy idú na
hokejový alebo futbalový zápas, alebo idú s rodičmi na nákupy, alebo uprednostnia futbalový, volejba-
lový, hasičský, či nejaký iný tréning, ktorý je pre nich v danú chvíľu lákavejší ako konfirmačná prípra-
va. Otvorenou, nezodpovedanou a veľmi problematickou zostáva otázka: „Ako vzbudiť záujem kon-
firmandov o konfirmačnú prípravu, keď každého zaujíma niečo iné, ale zároveň je potrebné,
aby konfirmandi nadobudli aj nejaké vedomosti z predpísaného učiva?“

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. V prvom ročníku
sa pripravuje 6 detí, z toho 1 chlapec a 5 dievčat. V druhom ročníku nemáme žiadnych konfirmandov.

Konfirmačná slávnosť sa v uplynulom roku 2021 konala kvôli pandémii nezvyčajne na konci
letných prázdnin 29.augusta 2021 v 13.nedeľu po Svätej Trojici a bolo konfirmovaných 7 detí, z toho 4
chlapci a 3 dievčatá. Jedno dievča nebolo konfirmované, nakoľko počas letných prázdnin, v čase kon-
firmačnej slávnosti podstúpila operáciu chrbtice a následnú rehabilitáciu.
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Liptovská Kokava
Deti Dospelí Spolu

Konfirmácia 7
(0)

0
(–1)

7
(–1)

5. Pristúpili do cirkvi/zboru a vystúpili z cirkvi/zboru
Táto kolónka minulého roku 2021 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 2021
Porovnanie

s r.2020

Pristúpili 0 0

Vystúpili 0 0

Prihlásili sa 0 0

Odhlásili sa 0 –2

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. Už v samotnom začiatku vytvárania vzťahu medzi mužom a ženou je potrebné
sa pýtať: „Aký cieľ svojho spoločného života majú mladí ľudia – snúbenci pred očami?“; „Ako
trénujú  svoj  duchovný  život?  A trénujú  ho  vôbec?“;  „Ako využívajú  ponúkané  možnosti  a
príležitosti na vzájomné stretávanie sa v bohoslužobnom spoločenstve?“; „Nezakrývajú rôznymi
výhovorkami svoju pohodlnosť a odvykanie si od bohoslužobného spoločenstva?“ 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 vytratiť zo zboru a žiť si svoj vlastný život. Väčši-
nou to končí odcudzenosťou Pánu Bohu a cirkvi.

V minulom roku 2021 na spoločnú cestu životom bol vyprevadený 1 manželský pár (čo je rov-
naký počet ako v roku 2020). 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 2021
porovnanie

s r.2020

Sobáše 1 0
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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 2021 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s 15–timi člen-
mi nášho Cirkevného zboru (čo je o rovnaký počet ako v roku 2020), 7 mužov a 8 žien.

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.

Aj napriek tomu, že pohreby boli aj v roku 2021 počas LockDownu a mimoriadnej situácie po-
volené, aj keď s obmedzeným počtom prítomných, dosť často sa v uplynulom roku 2021 stávalo, že
pozostalá rodina sa rozhodla svojho zosnulého najprv spopolniť a až potom žiadali o vykonanie poh-
rebu. V niektorých „opodstatnených“ prípadoch to bolo aj pochopiteľné (rodina s ťažkých priebehom
ochorenia COVID–19), ale v mnohých prípadoch to bolo akoby vyčkávanie na zlepšenie pandemickej
situácie.

Liptovská Kokava

rok 2021
porovnanie

s r.2020

Pohreby 15 0

7. Biblická a vnútornomisijná práca v zbore
Táto práca bola aj v uplynulom roku 2021 v našom Cirkevnom zbore asi najviac postihnutá

pandémiou koronavírusu ako tomu bolo aj v roku 2020. Nemožnosť osobne sa stretávať na biblických
hodinách, nemožnosť organizovať stretnutia dorastu či už na zborovej alebo aj seniorátnej úrovni, ne-
povolené stretávanie detí na DB, a takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Niektoré stretnutia sa ani poriadne nerozbehli a už sa museli prerušiť. Preto je veľmi dôležité,
aby každý jeden z nás položil otázku, ako som využil ponúkané príležitosti aj počas nepriaznivej pan-
demickej situácie a ako som využil ponúkané príležitosti keď sa pandemická situácia zlepšila? Ako
som ja osobne mohol pomôcť či už počas LockDownu alebo aj po uvoľnení protipandemických opa-
trení?  „Aký cieľ sme mali počas uplynulého roka 2021 pred očami?“; „Ako sme trénovali svoj
duchovný život? A trénovali sme ho vôbec?“; „Ako sme využili ponúkané možnosti a príležitosti
na vzájomné stretávanie sa v bohoslužobnom spoločenstve?“ (hoci aj podstúpením očkovania proti
ochoreniu, aby sme sa ich mohli zúčastňovať); „Nezakrývali sme rôznymi výhovorkami svoju po-
hodlnosť a odvykanie si od bohoslužobného spoločenstva?“.

Tak, ako som už aj v minuloročnej kňazskej správe písal, musíme si na tomto mieste všetci
uvedomiť, že v Cirkevnom zbore 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, alebo aj také nahrávanie, zo-
strihanie a spracovanie videozáznamu služieb Božích, (do budúcnosti možno aj priame prenosy služieb
Božích) atď., ale potrebná je spolupráca viacerých. Ak spolupráca viacerých pri vnútromisijných akti-
vitách 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:
„Aký cieľ sme mali počas uplynulého roka 2021 pred očami?“; „Ako sme trénovali svoj duchov-
ný život? A trénovali sme ho vôbec?“; „Ako sme využili ponúkané možnosti a príležitosti na vzá-
jomné stretávanie sa v bohoslužobnom spoločenstve?“ (hoci aj podstúpením očkovania proti ocho-
reniu, aby sme sa ich mohli zúčastňovať); „Nezakrývali sme rôznymi výhovorkami svoju pohodl-
nosť a odvykanie si od bohoslužobného spoločenstva?“.
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a) Biblické hodiny dospelých

Na Biblických hodinách pre dospelých sme sa v uplynulom roku 2021 stretávali pri Božom
slove pravidelne len v jeseni do vyhlásenia LockDownu v mesiaci november. Od začiatku roka až do
letných mesiacov kvôli druhej vlne pandémie osobné stretnutia na biblických hodinách neboli možné.

Biblické hodiny by sme mohli charakterizovať aj ako hlbšie hľadanie a spoznávanie nášho troj-
jediného Pána Boha, nasledovanie Pána Ježiša Krista, hľadanie a nachádzanie správneho cieľa pre svoj
život, trénovanie svojho duchovného života.

V minulom roku sme na Biblických hodinách pokračovali v preberaní Evanjelia podľa Marka a
bola to kapitola 12. Biblických hodín sa zúčastňovalo priemerne 9 členov nášho Cirkevného zboru, čo
je rovnaký počet ako v roku 2020.

Liptovská Kokava
počet priemer %

Biblické 
hodiny

6x
(+3)

9
(0)

1,21
(+0,01)

b) Modlitebné stretania

Pravidelne organizované modlitebné stretávania v našom Cirkevnom zbore v roku 2021 neboli,
čo je len a len na škodu nielen pre jednotlivých veriacich, ale aj celého Cirkevného zboru.

V uplynulom roku 2021 sme sa v našom Cirkevnom zbore kvôli pandémii nezapojili ani do
jedného modlitebného týždňa.

V januári sa nám nepodarilo zorganizovať už tradičný Aliančný novoročný modlitebný týždeň.

Rovnako tak v pôste a v advente modlitebné týždne kvôli pandémii koronavírusu organizované
neboli.

Liptovská Kokava

č. Príležitosti Počet dní
Priemerná

účasť
%

1. Modlitebná skupinka 0
(0)

0
(0)

0
(0)

2. Aliančný modlitebný týždeň 0
(–3)

0
(–15)

0
(–2,00)

3.
Modlitebný týždeň za jednotu 
kresťanov

0
(0)

0
(0)

0
(0)

4. Pôstny modlitebný týždeň 0
(0)

0
(0)

0
(0)

5. Adventný modlitebný týždeň 0
(0)

0
(0)

0
(0)

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 bola práca s mládežou pred pandémiou
v našom Cirkevnom zbore rozbehnutá len v jednej úrovni. Neprekonateľným dôvodom, prečo práca s
mládežou funguje len v jednej úrovni a aj to s veľkými ťažkosťami, je neprítomnosť veľkej väčšiny
mladých ľudí počas školského roka v rodinách, v domácnostiach, v Cirkevnom zbore. Mladí ľudia od-
chádzajú za vzdelaním do škôl v mestách a domov sa vracajú v dlhých časových intervaloch a na veľ-
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mi krátky čas. Aj keď v uplynulom roku 2021 „vďaka“ pandémii bola väčšina mladých študujúcich
ľudí doma (OnLine vyučovanie), opatrenia proti pandémii koronavírusu nedovolili organizovať osobné
stretnutia. Ďalším veľkým problémom pri práci s mladou generáciou je nezáujem tejto mladej generá-
cie o Božie Slovo, na čom sa vo veľkej miere podpísala aj ľahostajnosť rodičov pri výchove novej –
mladej generácie.

Pri práci s dorastom sme sa v minulých rokoch snažili spoločenstvu pri Božom slove, piesňach
a modlitbách naučiť dorast – konfirmačnú mládež. Dorast sa počas roka 2021 kvôli pandémii nestretol
ani raz. Počas prvej a potom aj počas druhej a tretej vlny pandémie koronavírusu boli pravidelné stret-
nutia dorastencov–konfirmandov z okolitých Cirkevných zborov nahradené každý týždeň „OnLine“
dorastom vysielaným na „YouTube kanáli“ Cirkevného zboru Hybe. Tieto videá boli zaradené aj do
zoznamu videí na „YouTube kanáli“ brata farára, na ktorom sa vysielali záznamy služieb Božích z náš-
ho „kokavského“ chrámu Božieho.

d) Práca žien (SEŽ)

SEŽ ako také v Cirkevnom zbore je organizované ale v uplynulom roku 2021 sa neuskutočnilo
ani jedno samostatné stretnutie žien.

Predsedníčka SEŽ sa na začiatku 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 v Cirkevnom zbore venovať.

e) Rodiny – RoS

V uplynulom roku 2021 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 stret-
li, ale doteraz sa nám to nepodarilo pretaviť do pravidelnosti. Využívali sme tak možnosti a príležitosti
z okolitých Cirkevných zborov, najmä z CZ Liptovský Peter.  Aj v tejto oblasti  zostáva otvorenou,
nezodpovedanou a veľmi problematickou otázka: „Aký cieľ sme mali počas uplynulého roka 2021
pred očami?“; „Ako sme trénovali svoj duchovný život aj vo svojich rodinách? A trénovali sme
ho vôbec?“; „Ako sme využili ponúkané možnosti a príležitosti na vzájomné stretávanie sa v
bohoslužobnom spoločenstve?“ (hoci  aj  podstúpením očkovania  proti  ochoreniu,  aby sme sa ich
mohli zúčastňovať); „Nezakrývali sme rôznymi výhovorkami svoju pohodlnosť a odvykanie si od
bohoslužobného spoločenstva?“

Národný týždeň manželstva prebiehal v dňoch 8.–14.februára 2021 v „OnLine“ priestore, teda
prednáškami prostredníctvom internetu, čo bola v tom čase jediná možnosť na spoločné stretnutia. 

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. Aj keď situácia rovnako ako počas roka 2020, ani v roku 2021 tomu
nijako nepriala, 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.

Ak môžeme považovať za hudobnú skupinu aj jedného hudobníka, ktorý hrá na viacerých hu-
dobných nástrojoch, tak prvá lastovička bola v uplynulom roku 2021 v osobe brata farára, ktorý nahral
niekoľko mládežníckych piesní na viacerých hudobných nástrojoch a piesne potom boli odvysielané
cez internet na „YouTube kanáli“ brata farára v rámci služieb Božích.

g) Spevokol

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 2021 sme sa na nácvikoch spevokolu z dôvodu pandémie nestretli ani raz. V stretávaní a
v nacvičovaní nás už druhý rok po sebe pribrzdila pandémia koronavírusu. Štátom nariadené opatrenia
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nám nedovolili osobne sa stretávať pri nácvikoch piesní, čo je pre zmiešaný spevácky zbor veľmi po-
trebné pre správne nacvičenie jednotlivých piesní. Od začiatku roka až do letných prázdnin to možné
nebolo pre rôzne protipandemické nariadenia a obmedzenia. Zrušený bol aj tradičný Koncert spevo-
kolov Liptova v Liptovskom Jáne. V jeseni však prišlo opätovné sprísnenie opatrení a opäť sa nedalo
osobne stretávať pri nácvikoch piesní na ďalšie príležitosti a sviatky v cirkevnom roku. Spevokol tak
nemohol  piesňou  vzdať  vďaku  Pánu  Bohu  pri  pamiatke  posvätenia  chrámu  Božieho,  osláviť
vzkrieseného Pána, poďakovať za úrody zeme a ani si pripomenúť pamiatku Reformácie. Ani počas
vianočných sviatkov sa neniesli naším chrámom Božím tóny vianočných piesní v podaní zborového
spevokolu.

Aj  keď  nám  pandémia  koronavírusu  nedovolila  piesňami  a  spevom  zborového  spevokolu
oslavovať nášho nebeského Pána, chcem sa preto vo svojom mene poďakovať všetkým speváčkam,
spevákom, za ich čas, ktorý si  v minulých rokoch nachádzali popri svojich pracovných či rodinných
povinnostiach, za ich ochotu slúžiť spevom nielen Cirkevnému zboru, ale najmä Pánu Bohu. Verím, že
tento nový rok 2022 bude oveľa priaznivejší a zborový spevokol bude možno už pod vedením nového
dirigenta môcť nielen nacvičovať nové piesne, ale aj oslavovať nebeského Pána v chráme Božom na
službách Božích.  Všetkým  preto prajem  veľa pevného zdravia, spokojnosti v rodinách, neutíchajúci
smäd po duchovných piesňach, hudbe, aby sme spoločne mohli slúžiť a velebiť meno nášho nebeského
Pána. 

SOLI DEO GLORIA

V Liptovskej Kokave dňa 18.februára 2022 Mgr. Mario Činčurák v.r.
zastupujúci dirigent spevokolu

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. V roku 2021 boli tieto stretnu-
tia väčšinou v „OnLine“ priestore, teda cez internet.

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

Toto je asi najväčšia príležitosť, ako môžeme deti už malička učiť, aby mali vo svojom živote
jasný cieľ, ktorý by sa im nemal za žiadnych okolností vytratiť spred očí. V tejto oblasti je veľmi dô-
ležitá spolupráca rodina – Cirkevný zbor. Ak totiž už v samotnej rodine pri výchove detí nie je polože-
ný ten správny základ a cieľ, potom je veľmi ťažké v tomto smere niečo meniť a naprávať. Preto v tej-
to oblasti je veľmi dôležité si položiť otázky a aj pravdivo odpovedať na otázky, ktoré sme nastolili v
úvode tejto správy:  „Aký cieľ sme mali počas výchovy našich detí pred očami?“; „Ako sme tré-
novali duchovný život našich detí? A trénovali sme ho vôbec?“; „Ako sme využili ponúkané mož-
nosti a príležitosti na vzájomné stretávanie sa v bohoslužobnom spoločenstve spolu s našimi deť-
mi?“; „Nezakrývali sme rôznymi výhovorkami svoju pohodlnosť a odvykanie si od bohoslužob-
ného spoločenstva?“.

Sestry Iveta Tarageľová a Jana Sládeková, ktoré vedú Detskú besiedku, pripravili krátku správu
o Detskej besiedke za rok 2021, ktorá sa nachádza 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 „  trénovaní“   duchovn  ého života   ich detí a privádzajú alebo aspoň  
posielajú svoje ratolesti na DB.

b) Školská náboženská výučba

Nezanedbateľným učením sa ako mať vo svojom živote ten správny cieľ, je aj náboženská vý-
učba na miestnej Základnej škole. V uplynulom roku 2021 (školské roky 2020/2021 a 2021/2022) som
vyučoval evanjelické náboženstvo na tunajšej ZŠ v Liptovskej Kokave. V školskom roku 2020/2021
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som vyučoval dve hodiny týždenne, kde v jednej skupine boli ročníky 1.a 3. v počte 10 žiakov a v
druhej skupine boli ročníky 2.a 4. v počte 6 žiakov. V školskom roku 2021/2022 vyučujem dve hodiny
týždenne, kde v jednej skupine sú ročníky 1.a 2. v počte 11 žiakov a v druhej skupine sú ročníky 3.a 4.
v počte 10 žiakov. Náboženstvo sa vyučuje zo schválených učebníc pre jednotlivé ročníky. Aj v tomto
školskom roku 2021/2022 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 ani
v školskom roku 2021/2022 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 2021 5x. Riešilo najmä problémy hospodár-

skeho života v zbore. Presbyterstvo Cirkevného zboru má aj s predsedníctvom Cirkevného zboru 16
riadnych členov.

Presbyterom som vďačný za ich pomoc pri prácach v celom Cirkevnom zbore akéhokoľvek
druhu. Stále však musím rok čo rok opakovať, že chýba väčšia duchovná iniciatíva ako aj vlastné
duchovné vzdelávanie presbyterov. Preto je na mieste aj požiadavka na všetkých presbyterov, aby sa,
ak to protipandemické opatrenia neznemožnia, zúčastňovali nielen nedeľných služieb Božích, ale aj
Biblických hodín, večierní, a ďalších aktivít v Cirkevnom zbore, v senioráte, v dištrikte a takýmto spô-
sobom ukázali ten správny príklad a vzor aj pre ostatných členov nášho Cirkevného zboru ako mať ten
správny cieľ svojho života stále pred očami.

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 2020 sme mali z nášho Cirkevného zboru v DSS SČK Liptovský Hrádok umiest-
nených  troch  našich  členov.  S  dvoma z  nich  sme  sa  v  uplynulom  roku  2021  rozlúčili  v  nádeji
vzkriesenia a večného života.  V roku 2021 však bola táto služba pre pandémiu koronavírusu na dlhý
čas pozastavená.

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.

Aj táto služba bola v roku 2021 pre pandémiu koronavírusu na dlhý čas pozastavená.
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11. Mimoriadne príležitosti v zbore
Tu spomeniem aspoň niektoré významné udalosti a príležitosti v Cirkevnom zbore v roku 2021.

Január 2021 – Pandémia COVID–19;

– Zatvorené chrámy Božie na Slovensku;

– Nahrávanie služieb Božích;

Február 2021 – Pandémia COVID–19;

– Zatvorené chrámy Božie na Slovensku;

– Nahrávanie služieb Božích;

Marec 2021 – Pandémia COVID–19;

– Zatvorené chrámy Božie na Slovensku;

– Nahrávanie služieb Božích;

Apríl 2021 – Pandémia COVID–19;

–  Čiastočné  otvorenie  chrámov  Božích  na  Slovensku  podľa  COVID–AUTO-
MATU;

– Nahrávanie služieb Božích;

Máj 2021 – Zmiernenie protipandemických obmedzení podľa COVID–AUTOMATU;

– Nahrávanie služieb Božích;

– Voľby seniorátneho dozorcu LOS;

Jún 2021 – Zmiernenie protipandemických obmedzení podľa COVID–AUTOMATU;

– Nahrávanie služieb Božích;

– Ukončenie školského roka na službách Božích;

– Výročný konvent Cirkevného zboru;

Júl 2021 – Kanonická vizitácia z BÚ VD v Prešove;

August 2021 – Voľby generálneho dozorcu (1.kolo);

– Konfirmácia;

– Výmena plynového kotla na fare;

September 2021 – Začiatok nového školského roka na službách Božích;

– Zlatá konfirmácia;

– 3.vlna pandémie COVID–19;

– Sprísnenie protipandemických obmedzení podľa COVID–AUTOMATU;

Október 2021 – 3.vlna pandémie COVID–19;

– Sprísnenie protipandemických obmedzení podľa COVID–AUTOMATU;

– Poďakovanie za úrody zeme;

November 2021 – 3.vlna pandémie COVID–19;

– Sprísnenie protipandemických obmedzení podľa COVID–AUTOMATU;

– Opätovné zatvorenie chrámov Božích na Slovensku;

– Nahrávanie služieb Božích;

December 2021 – 3.vlna pandémie COVID–19;

– Zatvorené chrámy Božie na Slovensku;

– Nahrávanie služieb Božích.

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-
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kach cirkevných alebo aj svetských novín a časopisov, na internetových stránkach a podobne. Aby sme
v tom všetkom ako kresťania obstáli, je veľmi dôležité si pravdivo odpovedať na otázky, ktoré sme na-
stolili v úvode tejto správy: „Ako trénujeme svoj duchovný život? A trénujeme ho vôbec?“; „Ako
využívame ponúkané možnosti a príležitosti na vzájomné stretávanie sa v bohoslužobnom spolo-
čenstve?“;  „Nezakrývame  rôznymi  výhovorkami  svoju  pohodlnosť  a  odvykanie  si  od  boho-
služobného spoločenstva?“.

13. Pastorálna činnosť
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.

Takéto návštevy boli v uplynulom roku 2021 veľmi zriedkavé práve kvôli pandemickej situácii
a tiež zo strachu z možného ochorenia, ktoré neobišlo ani viacerých členov nášho Cirkevného zboru.

14. Mimozborová činnosť farára
Pravidelne sa zúčastňujem Seniorátnych pastorálnych konferencií, ktoré sa v roku 2021 konali

v prevažnej miere „OnLine“, teda cez internet a tiež som sa zúčastnil niekoľkých OnLine stretnutí or-
ganizovaných seniorátom, dištriktom, či ústredím ECAV, alebo školským výborom. Pracujem aj vo
Vnútromisijnom výbore LOS v sekcii cirkevná hudba.

Aj v uplynulom roku 2021 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), pokiaľ táto služba nebola prerušená z dôvodu pandémie koronavírusu.

15. Evanjelická tlač
Ponuka zostala nezmenená a čo sa týka obsahu, to asi najlepšie posúdite vy, ktorí čítate tlačené

slovo. V cirkvi vychádza týždenník „Evanjelický posol spod Tatier“ (EPsT), mesačník „Cestou svetla“
pre vnútornomisijné účely, mesačník „Cirkevné listy“. Okrem toho deti môžu čítať veľmi kvalitný
mesačník „Dúha“, ktorú v spolupráci vydáva viacero cirkví.

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.

Do Cirkevného zboru pre našich členov odoberáme prostredníctvom farského úradu aj časopis
„Evanjelický východ“ v počte 5 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 piatich rokov fungovania ju navštívilo viac ako
13.400 návštevníkov, čo  predstavuje približne 2.700 návštev ročne. Na internetovej stránke nájdete
okrem krátkej charakteristiky našej Evanjelickej cirkvi, aj stručnú históriu nášho Cirkevného zboru,
pozvánky  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  internetovej  stránke aj  audio  (zvukové)  nahrávky kázní  slova  Božieho,  ktoré  odzneli  v  našom
chráme Božom. Rok 2020 bol kvôli  pandémii koronavírusu COVID–19 prelomový, lebo 10.marca
2020 sa nariadením hlavného hygienika SR zatvorili všetky kostoly na Slovensku a zo dňa na deň sme
začali nahrávať videozáznamy služieb Božích z nášho „kokavského“ chrámu Božieho, ktoré sme ná-
sledne vysielali cez „YouTube kanál“ brata farára, aby členovia Cirkevného zboru mali aspoň virtuálny
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prístup k zvestovanému slovu Božiemu. V roku 2021 sme pokračovali v tejto službe a na internetovej
stránke Cirkevného zboru tak nájdete medzi kázňami aj priame odkazy na vysielané služby Božie v
roku 2020 a v roku 2021. Keďže administráciu zborovej internetovej stránky vykonáva brat farár, pre
veľkú časovú náročnosť nahrávania záznamov služieb Božích v uplynulých dvoch rokoch bola zboro-
vá internetová stránka veľmi nepravidelne aktualizovaná, za čo sa aj touto cestou ospravedlňujeme.

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, po-

kiaľ to dovoľovali protipandemické opatrenia, využívali 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.

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

19. Počet členov v zbore
Počet členov sa oproti roku 2020 zmenil. Prirodzený prírastok/úbytok členov zboru za uplynulý

rok (pripočítanie pokrstených, prihlásených a pristúpivších a odpočítanie zosnulých, odhlásených a vy-
stúpivších) je –8 (mínus osem).

Celkový počet duší v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovská Kokava k 31.12.2021:
7  43   (–  8   oproti roku 20  20  ).  
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II.

A. Hospodársky život zboru (osobitný referát)
1. Revízna správa za rok 2021

Pri pohľade na hospodárenie za rok 2021 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 2021, ktorý bol
už druhým rokom postihnutý pandémiou koronavírusu s predchádzajúcimi rokmi, pri milodaroch sme
zaznamenali obrovský nárast štedrosti o takmer 9.000,–€ oproti roku 2019 a o viac ako 1.700,–€ oproti
roku 2020. Výška milodarov pri počte členov 743 presiahla 17.000,–€ (+1.700,–€ oproti roku 2020),
čo na jedného člena zboru činí v priemere približne 22,99 € za rok. Oproti roku 2020 je to nárast o 2,60
€ na osobu za rok. Je to aj vďaka tomu, že aj v uplynulom roku sme prijali od neznámych darcov nie -
koľko milodarov po 1.000,–€ a zároveň niekoľko rodín aj pravidelne každý mesiac prispievalo a pris-
pieva na účet Cirkevného zboru, čo za uplynulý rok boli milodary v celkovej výške cca 2.400,–€. Ofe-
ry v uplynulom roku boli vo výške 2.900,00 € (–2.000,–€ oproti roku 2020), čo na jedného člena činí v
priemere 3,91 € za rok. Pri oferách sme v dôsledku výrazného obmedzenia počtu prítomných na služ-
bách Božích zaznamenali pokles v obetavosti o 2,61 € na osobu za rok, čo je pokles o 40%.

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 10  ,–€   za
príslušný kalendárny rok na osobu.

2. Rozpočet na rok 2022

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z predchádzajúcich období a do výdavkov sme nezahrnuli
žiadne väčšie opravy, ale je plánovaná výmena vonkajších dverí na sakristii kostola, ktoré sú vplyvom
počasia vo veľmi zlom stave. Najväčšou položkou vo výdavkovej časti sú platby za energie (elektrina,
plyn, vodné, stočné) a tiež platby vyšším Cirkevno–organizačným jednotkám (COJ) ako je Generálny
biskupský úrad v Bratislave (GBÚ), Biskupký úrad Východného dištriktu v Prešove (BÚ VD) a Lip-
tovsko–oravský seniorát (LOS). Ak sa pozrieme do príjmovej časti rozpočtu, tak zistíme, že súčas-
ná výška už zvýšeného cirkevného príspevku (10,–€ na osobu) pokryje len najnutnejšie výdavky
za tieto energie a nepokryje ani základné platby pre vyššie COJ (seniorát, dištrikt, GBÚ). Pri do-
držaní navrhovaného rozpočtu by sme v roku 2022 mali hospodáriť so schodkom 1.470,–€, čo bude
vykryté z prebytku hospodárenia za predchádzajúce roky.

V priebehu tohto roku 2022 a nasledujúcich rokov potrebujeme nahromadiť nemalé finančné
prostriedky na opravu vnútornej omietky chrámu Božieho a vymaľovanie celého interiéru, ktorý sa na-
posledy maľoval pred viac ako 40 rokmi. Uvedomujeme si, že tieto práce na chráme Božom sú finan-
čne veľmi nákladné a len s Božou pomocou sa nám ich podarí vykonať do 100–tého výročia posväte-
nia 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 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. V
tejto veci sme začali podnikať potrebné kroky na nápravu.
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C. Vykonané práce
Činnosť v Cirkevnom zbore v roku 2021
V uplynulom roku sa v našom Cirkevnom zbore okrem bežných prác na úprave a údržbe konali

brigády, ktoré boli spojené s prácami pri kosení trávy a hrabaní sena, vyčistení odkvapových žľabov.
Podarilo sa nám vymeniť plynový kotol ústredného kúrenia na fare, nakoľko oprava starého kotla by
stála takmer 3/4 (75%) z ceny nového plynového kotla. O ďalších vykonaných prácach si môžete pre-
čítať v „Správe o činnosti presbyterstva za rok 2021“, ktorá je prílohou tejto kňazskej správy.

D. Plánované práce a akcie
Informácie na rok 2022

V čase pretrvávajúcej pandémie je ťažké niečo dlhodobo alebo aj krátkodobo plánovať, lebo
súčasná priaznivá pandemická situácia sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Okrem iných prác na rok 2022 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 zaoberalo. Tento návrh – premena školy na zboro-
vé centrum – však potrebuje nemalé finančné investície, ktoré sa dajú vykonávať len postupne.

V duchovnej oblasti nás čaká: príprava Zlatej konfirmácie, nanovo by sme chceli rozbehnúť
pravidelné stretávanie Rodinného spoločenstva, a tiež nanovo rozbehnúť pravidelné stretávanie SEŽ,
samozrejme, ak to dovolí pandemická situácia na Slovensku.

V tomto roku 2022 (február) bol na Slovensku už po dvanástykrát organizovaný „Národný týž-
deň manželstva“… O ďalších plánovaných prácach a akciách si môžete prečítať v „Správe o činnosti
presbyterstva za rok 2021“, ktorá je prílohou tejto kňazskej správy.

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

20. Záver
Bratia a sestry, pandémia koronavírusu, ktorá poznačila aj rok 2021, nám ukázala, aké je pre

nás dôležité mať pred očami ten správny cieľ.  Viera v Pána Boha učí človeka myslieť na blížneho,
nech je už ním ktokoľvek. Veriaci človek – kresťan – nemôže byť len sám pre seba… Keď sme sa ne-
mohli osobne stretávať, pomohli nám moderné technológie a aspoň na diaľku – virtuálne cez internet –
sme mohli  prostredníctvom kamery a obrazoviek televízorov či počítačov  vytvoriť spoločenstvo ve-
riacich ľudí pri spoločných piesňach a modlitbách a pri počúvaní Božieho slova.

Na začiatku tejto správy sme položili niekoľko otázok, ktoré nám mali na základe dvoch textov
z listov apoštola Pavla (1K 9,24–27 a F 3,12–14) pomôcť správne zhodnotiť rok 2021: „Aký cieľ sme
mali počas uplynulého roka 2021 pred očami?“; „Ako sme trénovali svoj duchovný život? A tré-
novali sme ho vôbec?“; „Ako sme využili ponúkané možnosti a príležitosti na vzájomné stretáva-
nie sa v bohoslužobnom spoločenstve?“ (hoci aj podstúpením očkovania proti ochoreniu, aby sme sa
ich mohli zúčastňovať); „Nezakrývali sme rôznymi výhovorkami svoju pohodlnosť a odvykanie si
od bohoslužobného spoločenstva?“.

Ďakujem preto všetkým vám, ktorí ste počas celého roka 2021 mali pred svojimi očami ten
správny cieľ, trénovali ste svoj duchovný život aj vo svojich rodinách, využívali ste ponúkané možnos-
ti a príležitosti vzájomného stretávania sa v bohoslužobnom spoločenstve v tejto neľahkej dobe pandé-
mie a v zodpovednosti za svoje životy, za životy svojich rodín, za náš Cirkevný zbor ste:

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, …) a takto máte pred svojimi očami ten správny cieľ;

6. svojou  službou vo viere  ste  napomáhali  neseniu  Božieho slova  –  zvlášť  ďakujem
spolupracovníkom na DB, spevokole, doraste a tým, ktorí ste svojimi darmi po-
slúžili na ktorýchkoľvek zborových stretnutiach, ak to kvôli pandémii bolo možné;

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

Aká je naša úloha na rok 2022?

Ak sme pravdivo a úprimne zodpovedali vyššie spomenuté otázky pri každom bode tejto kňaz-
skej správy, potom vieme z toho vyvodiť aj našu úlohu, ktorá nie je len úlohou na rok 2022, ale je úlo-
hou na celý náš pozemský život.

Teda: Ak sa hlásime ku kresťanskej viere, ak túžime po venci večného života, potom musí
byť za každých okolností vidieť na našom praktickom živote, ako vážne to berieme. Inak by sme
ohrozili vierohodnosť kresťanského posolstva. A to by sme si nemali dovoliť za žiadnych okol-
ností.  Stály pohľad dopredu,  pohľad do večnosti,  túžba po večnom živote – to nie je únik z
prítomnosti, únik z prítomných problémov, ale naopak: ukazuje nám to, čo v prítomnej chvíli, v
prítomnej situácii môžeme, čo nesmieme a čo musíme robiť. Nádej smerujúca ku konečnému
cieľu očisťuje, obohacuje, robí priamočiarym už aj tento pozemský život.

Mgr. Mario Činčurák
námestný farár
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IV.

21. Prílohy
Tabuľka – „Štatistické údaje za rok 2021“

Tabuľka – „Štatistické údaje za rok 2021 pre štátne orgány“

Tabuľka – „Vyučovanie náboženstva 2021/2022“

Správa Detskej besiedky CZ ECAV na Slovensku Liptovská Kokava za rok 2021

Správa o činnosti presbyterstva za rok 2021

Plánované úlohy na rok 2022

Správa Hospodárskeho výboru za rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022
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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 Detskej besiedky Cirkevného zboru ECAV
na Slovensku Liptovská Kokava za rok 2021

„Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech,
čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou.“

(Židom 12,1)
V súčasnej dobe nežijeme ľahké časy a šírenie vírusu COVID–19 nás veľakrát uzavrelo do úpl-

nej samoty. Vtedy sme museli ostať v karanténe alebo neísť na Služby Božie, aby sme zabránili tejto
chorobe. Nie je to jednoduché a veľakrát sa pýtame, čo tento čas v našom živote znamená, načo je to
všetko dobré. Neviem, či niekedy nájdeme odpoveď. To, čo však viem s istotou je to, že musíme vytr-
vať v behu, ktorý máme pred sebou. Sme Božie deti a náš beh je beh pre nášho Otca. I naďalej je po-
trebné šíriť Jeho pokoj a lásku. A teraz ešte viac. Ľudia to od nás očakávajú, sú našimi svedkami. Pozo-
rujú, ako toto obdobie zvládneme my. A v týchto časoch sa treba nechať vychovávať naším Bohom a
byť svetlom a soľou. Nesmie sa nám stať, aby sme v tieto časy zadriemali a nechali sa premôcť opa-
treniami, ktoré nám nedovoľujú sa stretávať a chváliť Boha. Preto sme vďačné, že sme aj tento rok
mohli nájsť iné cesty a ďakujeme Bohu za ľudí, čo vymysleli internet. Nie je to síce ideálny stav,
stretávať sa online, ale umožňuje nám byť spolu s deťmi a napredovať ďalej. Mnohokrát pobudnú na
online besiedke s deťmi aj ich rodičia a to je tiež jeden s rozmerov, ktorý je pozitívom. 

S deťmi sme sa veľkú časť roka 2021 stretávali online prostredníctvom služby Meet. Preberali
sme Poznajka a teda príbehy Starej zmluvy. Rozprávali sme si veľa o Lótovi a Abrahámovi. Podarilo
sa nám pripraviť a na Veľkú noc rozdať pozdravy pre starších kresťanov našej obce, ktorých sme chceli
povzbudiť, pretože mnohí z nich nemajú internet a ak nie sú pobožnosti v televízore, nič im neostáva.
Pripravili a natočili sme program pre maminky, ktorý bol vysielaný v rámci Služieb Božích v máji na
Deň matiek. Ockom sme prichystali a rozniesli darčeky na Deň otcov. V septembri boli deti na bicyk-
loch a na hranolkách u tety Alenky, keďže sa nám nepodarilo ísť na chatu a kvôli počasiu ani na výlet
do Čierneho Balogu, ktorý sme plánovali. Na jeseň sme boli púšťať šarkany a v zime sme pripravili
vianočný program, ktorý sme cez link poposielali rodičom ako povzbudenie a poďakovanie za ich deti.
V zime sme navštívili naše deti, ale aj iné na našej dedine s Mikulášom v partii so sympatickým čer-
tom a anjelom. Musím povedať, že mnohých ľudí to veľmi potešilo. Na jeseň sme prichystali a vyba-
vili všetko preto, aby sme mohli za naše občianske združenie Kostolík – detská besiedka poberať 2%
dane. Peniažky využívame na rôzne veci pre deti a chceli by sme ísť spoločne aj na nejaký výlet. 

Od septembra s deťmi študujeme 10 Božích prikázaní a učíme sa spoločne, ako by sme sa mali
v rôznych životných situáciách zachovať správne. Na besiedke pracujeme dve – Ivetka Tarageľová (ve-
dúca besiedky) a Janka Sládeková (učiteľka detskej besiedky). Veľa nám pomáhajú aj naše rodiny –
rodina Tarageľovcov, Urbanovcov a aj Sládekovovcov. Ďakujeme Pánu Bohu za nich a aj za rodiny na-
šich detí, ktorých bolo minulý rok 17 a tento rok 13, keďže nám štyri siedmačky odišli.

S vďakou voči Pánu Bohu
Janka Sládeková a Ivetka Tarageľová
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Správa o činnosti presbyterstva za rok 2021
Text:  „Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, po-

čnúc od posledných až po prvých.“
Evanjelium Matúša 20,8

Bratia a sestry!

Podobenstvo o pracovníkoch na vinici nie je podobenstvom o práci v Božom kráľovstve. Podo-
benstvo súvisí s odpoveďou Pána Ježiša na Petrovu otázku: „Ajhľa my sme všetko opustili a nasledo-
vali sme Ťa: čo teda budeme mať za to?“ (Mt 19,27). Pán Ježiš odpovedá, že nie zbytočne všetko opus-
tili a nasledujú Ho. Dostanú veľkú odmenu. Ale Pán Ježiš potom k tomu pridáva. „A mnohí prví budú
poslední a poslední prví.“. Pán Ježiš, keď rozpráva o pláci pre tých, ktorí sa kvôli nemu vzdávajú bež-
ného štýlu života, chce zabrániť nedorozumeniu. Odmena v Božom kráľovstve sa dáva z milosti a nie
za zásluhy! A keď začneme veriť sami sebe a nášmu vlastnému výkonu v Božom kráľovstve, stávame
sa neposlušnými v službe Pánovi. Vtedy nás nečaká žiadna odmena. Človek, ktorý nedôveruje sebe a
svojím výkonom, ale je závislý od samotného Pána Boha a musí od neho dostávať vo všetkom pomoc,
ten dokáže robiť Pánove skutky. On dostane odmenu za to, na čo ho Pán Ježiš mohol použiť. A tak aj
my služobníci v našom cirkevnom zbore sa snažíme správať zodpovedne a túžime po milosti nech nám
je odmenou.

Rok 2021, ktorý máme za sebou, bratia a sestry, nebol jednoduchým rokom. Opäť nás obme-
dzovali opatrenia súvisiace s vírusovým ochorením COVID–19, ale som vďačný Pánu Bohu, že sa
nám podarilo stretnúť aspoň na niekoľkých rokovaniach presbyterstiev. V roku 2021 sa nám podarilo
stretnúť 4x, a v mesiaci júl sme mali kanonickú vizitáciu z VD, ktorej súčasťou tiež bolo jedno presby-
terstvo, zvolané bratom biskupom VD Mgr. Petrom Mihočom. Musím konštatovať, že aj v minulom
roku 2021 bola účasť na rokovaniach presbyterstiev na vysokej  úrovni  a  presbyteri  pristupovali  k
jednotlivým bodom rokovaní konštruktívne, vecne a hlavne zodpovedne. Žiaľ, ale musím aj konštato-
vať, že účasť na službách Božích, zborových aktivitách už nebola taká aktívna, nakoľko to bolo spôso-
bené rôznymi okolnosťami ako sú choroby, protipandemické opatrenia, rodinné dôvody, osobné dôvo-
dy a mnohé iné.

Prvé presbyterstvo sa nám podarilo zvolať až na 17.mája 2021 v programe ktorého bola prípra-
va volebného konventu ku voľbe seniorátneho dozorcu LOS, kde opätovne kandidoval brat Peter Gär-
tner. Ďaľší bod rokovania bola žiadosť Ivana Porubäna na odkúpenie pozemkov od CZ, vyriešenie vy-
kurovania na fare CZ nakoľko sa pokazil plynový kotol. Jednotlivé body sa prerokovali a prijali k nim
uznesenia.

Druhé presbyterstvo, ktoré bolo zároveň aj výročným presbyterstvom, bolo zvolané na 21.júna
2021, kde bolo potrebné prerokovať návrh rozpočtu na rok 2021, hospodárenie CZ za rok 2020, vy-
hodnotenie práce presbyterstva za rok 2020 a prerokovať plán úloh na rok 2021. Súčasťou rokovania
bola aj správa predsedníčky HV – ktorá bola schválená ZP a informovanie o plnení materiálnych a du-
chovných úloh. Bolo potrebné pripraviť a schváliť návrh rozpočtu na rok 2021, pripraviť výročný kon-
vent – určiť komisie. Výročné presbyterstvo je náročné rokovanie s mnohými bodmi a preto chcem
poďakovať presbyterom a presbyterkám za trpezlivosť, s ktorou pristupujú k rokovaniu.

Dňa 18.júla 2021 náš CZ navštívila kontrolná komisia VD pod vedením biskupa VD Petra
Mihoča a to za účelom kanonickej vizitácie, ktorej súčasťou boli aj doobedné služby Božie, spoločný
obed s predsedníctvom a niekoľkými členmi nášho CZ, kontrola účtovníctva, správa majetku a povin-
ností  zboru.  V poobedných  hodinách  sa  konalo  samotné  presbyterstvo  zvolané  bratom biskupom.
Účelom presbyterstva bolo vyjadrenie sa presbyterov, či už kladne alebo záporne ku službe námest-
ného farára Mgr. Mária Činčuráka v našom zbore. Po vzájomných rozhovoroch medzi bratom bis-
kupom a presbytermi navrhol brat senior LOS Mgr. Stanislav Grega (ktorý tiež počas rokovania pri-
šiel) niekoľko bodov riešenia situácie v zbore. Jednotlivé body a aj námietky ku zisteným skutočnos-
tiam z kanonickej vizitácie sú zapísané v samotnej zápisnici z tohto presbyterstva. Nedostatky, ktoré sa
zistili, sa majú odstrániť a následne budú odkontrolované bratom seniorom LOS Mgr. Stanislavom
Gregom, čo sa zatiaľ ešte neuskutočnilo.
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Dňa 5.augusta 2021 sa konalo tretie zasadnutie presbyterstva, ktoré malo okrem iného na prog-
rame aj schválenie kúpno–predajných zmlúv s pánom Multáňom, s manželmi Kubíkovcami, návrh do-
hody medzi CZ a našim námestným bratom farárom a prípravu volebného konventu k voľbe generál-
neho dozorcu nakoľko sa brat dozorca vzdal svojej funkcie. Tu musím konštatovať, že jednotlivé zmlu-
vy boli riadne prerokované, schválené ZP a boli k nim prijaté jednotlivé uznesenia. Návrh dohody bol
presbytermi prerokovaný a následne aj schválený. Ku voľbe generálneho dozorcu som prítomným pre-
sbyterom v krátkosti predstavil  kandidátov a určili  sme si členov jednotlivých komisií  na samotný
volebný konvent, ktorý bol v našom zbore naplánovaný na 8.augusta 2021.

Dňa 30.septembra sa konalo posledné mimoriadne presbyterstvo s hlavným bodom programu
schválenie podielu úžitkového dreva z PSBÚ L.Kokava pre sestru presbyterku Ivetu Tarageľovú a po-
kyny a usmernenie pre tretiu vlnu COVID–19. Na základe žiadosti sestry Tarageľovej sa presbyterstvo
zaoberalo poskytnutím podielu CZ úžitkového dreva z PSBÚ v objeme 30m3, kde  sestra Barteková
upresnila presbyterom podmienky súvisiace s poskytnutím dreva na stavebné účely. Následne hlasova-
ním bol bod programu schválený.

Bratia a sestry úlohy stanovené na rok 2021 boli v rámci možností splnené. Zo splnených mate-
riálnych úloh by som spomenul v lete vyčistenie areálu starej školy od starej trávy, pokosenie, vyvoze-
nie príp. usušenie tejto trávy, ktoré je potrebné vykonávať každý rok. Pohrabanie a zlikvidovanie popa-
daného lístia pred kostolom. V tejto činnosti nám výdatne pomáhajú aj bratia a sestry z CZ za čo im
všetkým patrí moje poďakovanie.

Z duchovných úloh sa nám podarilo zorganizovať Konfirmačnú slávnosť, Zlatú konfirmáciu.
Všetky ostatné aktivity boli z dôvodu pandémie zrušené.

Z nesplnených materiálnych úloch nás stále čaká oprava a vymaľovanie vnútorných priestorov
kostola na ktorú sa snažíme získať potrebné financie.

V duchovnej oblasti nás čaká zorganizovať v roku 2022 zlatú konfirmáciu v prípade záujmu
zlatých konfirmandov. Bol by som rád, keby sa obnovilo stretávanie modlitebnej skupinky, biblické
hodiny, pokračovala detská besiedka, nácvik spevokolu aj keď ešte určite aj rok 2022 bude poznačený
pandemickými opatreniami. Modlime sa, aby sa náš život čo najskôr dostal do normálnych koľají a my
sme mohli v zdraví a plní sily slúžiť nášmu Pánu Bohu.

Bratia a sestry, dovoľte mi, aby som poďakoval, tak ako každý rok všetkým, ktorí pomohli rôz-
nou činnosťou nášmu cirkevnému zboru v roku 2021. Ďakujem bratom a sestrám ktorí milodarmi pris-
peli na správu a chod nášho CZ. Poďakovať sa chcem tiež bratovi farárovi za službu v našom CZ.
Bratovi kurátorovi, všetkým presbyterom – presbyterkám a funkcionárom zboru, spevokolu a pracov-
níkom Detskej besiedky.

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!

V Liptovskej Kokave dňa 12.02.2022

Spracoval:

Radovan Fronko v.r.
 zborový dozorca
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Vykonané práce v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovská Kokava v roku
2021:

 Materiálna oblasť

– oprava a vyčistenie odkvapových žľabov na hospodárskej budove – úloha splnená
– úprava a vyčistenie areálu starej školy – úloha splnená
– výmena plynového kotla na fare – 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 splnená, neschválená BÚ VD
– 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 slávnosť konfirmácie v CZ – úloha splnená
– pripraviť a uskutočniť národný týždeň manželstva v CZ – úloha nesplnená
– pokračovať v stretávaní rodinného spoločenstva a na biblických hodinách – úlohy sa priebežne

plnia
– zúčastniť sa na dištriktuálnom dni VD – úloha nesplnená; zrušené
– 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 nesplnená; zrušené pre COVID–19

V Liptovskej Kokave dňa 12.02.2022

Radovan Fronko v.r.
 zborový dozorca

– Strana 29 –



Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2021
Vypracoval a dňa   27  .   februára   20  22   na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                          Mgr. Mario Činčurák,   námestn  ý farár  

Plánované úlohy na rok 2022
Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2022 v materiálnej oblasti:

– zabezpečiť údržbu a opravy na budove starej školy, chráme Božom a budove fary
– vyčistiť areál starej školy od trávy, krovín
– vyčistiť areál kostola od krovín a popadaného lístia
– výmena vonkajších dverí na sakristii kostola
– oprava reproduktorov v kostole

Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2022 v duchovnej oblasti:
– pripraviť a uskutočniť slávnosť zlatej konfirmácie v Cirkevnom zbore
– obnoviť činnosť 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
– zapájanie jednotlivých členov Cirkevného zboru do služieb Božích
– vytvorenie hudobného telesa z mládežníkov, dorastencov v Cirkevnom zbore

V Liptovskej Kokave dňa 12.02.2022

Spracoval:

Radovan Fronko v.r.
 zborový dozorca
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Správa Hospodárskeho výboru za rok 2021
Správa o kontrole výsledkov hospodárenia za rok 2021

Kontrolu zborového hospodárenia vykonávajú v našom Cirkevnom zbore 4 (štyria) členovia Zboro-
vého hospodárskeho výboru z presbyterstva.

Z  dôvodu  pandémie  šírenia  koronavírusu  COVID–19  Zborový  hospodársky  výbor  kontroloval
zborové účty 3–krát v roku. Od položky číslo 1–258 na bežnom účte, od položky číslo 1–124 v pokladni a
detská besiedka od položky číslo 1–11 pokladničného denníka. Kontrola účtov sa prevádzala podľa poklad-
ničného denníka príjmov a výdavkov a podľa priložených účtovných dokladov z položky na položku.

Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Pokladničné doklady boli podľa Cirkevnoprávnych
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 výdav-

ky, 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 bol predložený koncoročný účtovný vý-
kaz. O koncoročnom účtovnom výkaze k 31.decembru 2021 by som Vás bližšie informovala.

Výsledok hospodárenia Cirkevného zboru k 31.decembru 2021 je nasledovný:
Príjmy celkom:    28.650,00 €
Výdavky celkom:    18.134,00 €
Hospodársky výsledok: + 10.516,00 €

Peňažné prostriedky
Počiatočný stav k 1.1.2021:  19.020,82 €
Príjmy celkom:  76.342,96 €
Výdavky celkom:  65.828,22 €
Stav v pokladni:           0,00 €
Detská besiedka:       776,36 €
Stav na bežnom účte:  28.759,20 €
Stav na termínovanom účte k 31.12.2021:           0,00 €
Peňažné prostriedky Cirkevného zboru celkom:  29.535,56 €

Na poslednom zasadnutí Zborového hospodárskeho výboru dňa 20.januára 2022 bol tiež predložený
návrh rozpočtu na rok 2022 a doporučený na prerokovanie Presbyterstvom. Uvedený návrh rozpočtu bol
prerokovaný na zasadnutí Presbyterstva dňa 15.februára 2022 s doporučením, aby konvent návrh rozpočtu
schválil. Pri dodržaní navrhovaného rozpočtu by sme v roku 2022 mali hospodáriť so schodkom 1.470,– €,
ktorý bude vykrytý z prebytkov hospodárenia za predchádzajúce roky.

V Liptovskej Kokave dňa 14.februára 2022  Spracovala:

Želmíra Bartošová v.r.
predseda Zborového hospodárskeho výboru
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Návrh rozpočtu na rok 2022
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Rozpočet Skutočnosť rozdiel Rozpočet

2021 1 – 12/2021 2022

Výdavky (a) (b) (b-a) (a)

Opravy 254 -746
Obstaranie majetku
Cestovné 600 0 -600 600
Repre 30 47 17 30
Telefóny 200 176 -24 200
Stočné 350 520 170 500
Revízie 500 0 -500 500
Poistky 430 429 -1 430
Ostatné 156 500
Služby celkom
Časopisy 174
Ceniny 0 0 0 0
Kancelárske potreby 100 14 -86 100
PHM 50 21 -29 50
Čistiace potreby 30 0 -30 30
Ostatný materiál 482 -518
Vodné 300 220 -80 300
EE 473
Plyn -544
Energie celkom -151
Daň z príjmu 130 123 -7 130
Daň z nehnuteľnosti 100 55 -45 100
Daň z úroku 0 0 0 0
Poplatky 300 242 -58 300
Prevádzková  réžia -750
Splácanie pôžičiek 0 0 0 0
Ostatné výdavky -210
Spolu výdavky:

Príjmy
Z darov
Dary – iné organizácie 0 0 0 0
Z ofier
Z cirkevného príspevku -100
Ostatné - administr. 0 0 0 0
Úroky 0 0 0 0
Predaj majetku 0 0 0 0
Pôžičky 0 0 0 0
Ostatné príjmy -238
Príjmy spolu

Hospodársky výsledok -820

Skutočnosť – 
rozpočet

1 000 2 200
2 200 3 502 1 302 1 000

1 500 -1 344
6 810 5 084 -1 726 5 960
1 000 1 174 1 000

1 000 1 000

3 000 3 473 4 000
2 000 1 456 2 000
5 300 5 149 6 300

8 010 7 260 9 010

6 000 5 790 7 000
20 820 18 134 -2 686 21 970

7 000 17 085 10 085 8 000

4 000 2 903 -1 097 4 000
7 000 6 900 6 500

2 000 1 762 2 000
20 000 28 650 8 650 20 500

10 516 11 336 -1 470
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