
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava

Seniorát: Liptovsko–oravský


o živote a hospodárení

Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava
za rok Pánov 2017

Vypracoval: Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

Prečítaná: 18.  februára  2018,  v  1.pôstnu  nedeľu,  na  výročnom  konvente  Cirkevného  zboru
ECAV na  Slovensku  Liptovská  Kokava,  konanom  v  chráme  Božom  v  Liptovskej
Kokave počas nedeľných služieb Božích



Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2017
Vypracoval a dňa 18. februára 2018 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                              Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

I.

1. Biblický úvod:
Pozdrav: Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista! Amen.

Text: „8Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva naveky.“
Kniha proroka Izaiáša 40,8

„1Na počiatku bolo Slovo, a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. … 14A to Slovo
stalo sa telom a prebývalo medzi nami.“

Evanjelium Jána 1,1.14a
„5Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj
cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali.  6Iné padlo na skalu, a keď vzišlo,
uschlo, pretože nemalo vlahy. 7Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. 8A iné padlo
do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto
má uši na počúvanie, nech počuje!“

Evanjelium Lukáša 8,5–8

Blahoslavení sú všetci, ktorí Božie slovo počúvajú a vo svojich srdciach ho aj zachovávajú. Amen.

Milí bratia a milé sestry, vážení hostia, Pánu Bohu milý Cirkevný zbor!

Dnes opäť po roku je tu čas, keď sa stretáme na výročnom konvente Cirkevného zboru. Tak ako
po všetky predchádzajúce roky, aj tento dnešný konvent je chvíľou, kedy si máme povedať pravdu o
sebe, o svojom náboženskom a hospodárskom živote v rámci Cirkevného zboru, do ktorého patríme.
Chceme tak urobiť aj na základe slov Písma svätého, ktoré sme počuli z knihy proroka Izaiáša, z Evan-
jelia podľa Lukáša a z Evanjelia podľa Jána.

Samotné slovo, keď myslíme všeobecne, je nástrojom komunikácie medzi jedným človekom a
druhým človekom. Poznáme slovo hovorené, písané, elektronicky registrované. Komunikáciu spresňu-
je sila a melódia hlasu, mimika, tvár usmievavá, nahnevaná, bezvýrazná, gestá a podobne. Všetko toto
používame každodenne a pociťujeme to ako niečo úplne samozrejmé. V skutočnosti je možnosť takej-
to vo vysokej miere presnej komunikácie darom Stvoriteľa.

Stvoriteľ, ktorý nám to všetko dal na komunikáciu medzi ľuďmi, chce tiež s nami rovnako
komunikovať. To, čo nám On hovorí, nazývame Božím slovom. Aj Božie slovo má mnohoraké formy a
podoby. Príroda, vesmír nás neprestajne pozýva, aby sme čítali toto obrazové písmo, ktorým je stvore-
ný svet, aby sme si pritom pomysleli, aký veľký musí byť ten Boh, ktorý to všetko vymyslel, premyslel
a stvoril. Pán Boh sa nám rovnako tak prihovára v dejinách – aj v miniatúrnych a rovnako tak aj vo
veľmi veľkých rozmeroch a pozýva nás, aby sme v nich objavovali Jeho samého, Božie vedenie a
Božie  zásahy.  Takisto  príbehy osobných  životov  –  nášho  vlastného  aj  životov  našich  blízkych  a
známych ľudí – stavajú pred nás otázky o tom, aké línie tie životy sledujú a čo sa dá povedať o Božom
zámere s týmito životmi.

Nie je vždy ľahké čítať toto posolstvo obrazov a príbehov a vyčítať z nich samotné Božie slovo.
Ale mali by sme sa o to usilovať vždy znova a znova a pomáhať si pritom napísaným Božím slovom.
Nebolo by správne, aby sme voči tomu všetkému, čo vidíme okolo seba či už v minulosti alebo v
prítomnosti, zostali analfabetmi.

Pán Boh k nám hovorí aj omnoho jednoznačnejším a jasnejším spôsobom. Dal svoj zákon, to
jest pravidlá pre život jednému národu, aby si tento zákon cez Izraelský národ osvojili aj všetci ostatní.
Božie Desatoro, hoci bolo vyslovené a napísané pred tisícročiami, je stále aktuálne. Na pochopenie a
potvrdenie jeho aktuálnosti stačí krátka nasledovná úvaha: Keby sa všetkými ľuďmi dôsledne dodr-
žiavalo prikázanie „Nezabiješ!“, neboli by sme každú chvíľu svedkami všetkých tých otrasných správ
o mučení, o týraní, o znásilňovaní, o unášaní ľudí kvôli orgánom na transplantáciu, či o vraždách. –
Keby sa všetkými ľuďmi dôsledne dodržiavalo prikázanie „Nepokradneš!“, a „Nepožiadaš to, čo patrí
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inému!“, nebola by taká hrozná priepasť medzi veľmi bohatými a veľmi chudobnými, a nebola by
možno ani hospodárska kríza či už tá v minulosti alebo aj tá, ktorá stále visí aj v dnešnej dobe nad
nami. – Keby sa všetkými ľuďmi dôsledne dodržiavalo prikázanie „Nescudzoložíš!“, boli by manžels-
tvá pekné a čisté, neboli by rozvrátené rodiny, neboli by siroty žijúcich rodičov. – Keby sa všetkými
ľuďmi dôsledne dodržiavalo prikázanie „Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu“, nebolo
by klamstvo a polopravdy ani na súdoch, ani v politickom a verejnom živote, ani v medziľudských
vzťahoch, a nebolo by ani zlomyseľné ohováranie a klebety. – Keby sa všetkými ľuďmi dôsledne dodr-
žiavalo apoštolom vyjadrené Božie slovo: „Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi“, nebolo by
ani závisti, ani škodoradosti.

V tomto zozname by sa dalo dlho pokračovať. Ale keby sa všetkými ľuďmi dôsledne dodr-
žiavali hoci len tie prikázania, ktoré sme práve spomenuli, zmenil by sa život v našej spoločnosti a ži-
vot v rodinách na nepoznanie. A práve toto je cieľ tej veľkej časti Božieho slova, ktorú nazývame
Božím zákonom, Božím návodom, Božími pravidlami pre život. Vidíme, že sú to všetko návody a
pravidlá smerujúce k zachovaniu, k skrášleniu, k zlepšeniu života. Nejde teda o niečo, čo by sa dalo
chápať ako obmedzovanie radosti zo života, ale ide tu o niečo, čo jednoznačne slúži životu v plnom,
pozitívnom zmysle. Tak sa Božie slovo aj ako slovo zákona prejavuje ako veľmi zmysluplné a smero-
dajné pre život človeka.

Milí bratia a milé sestry!

Božie slovo k nám prichádza cez prorokov, ktorí žili a pôsobili pred storočiami, pred tisícro-
čiami. Z Božieho poverenia hovorili proroci do celkom konkrétnych situácií izraelského národa ako
celku, ale aj do situácií jednotlivých ľudí, hlavne vysokopostavených náboženských a politických fun-
kcionárov.  V mnohých prípadoch to bolo  veľmi  kritické slovo.  Odchýlky od Božích  pravidiel,  od
Božích prikázaní – teda hriechy, nazývali proroci presnými menami, bez zahmlievania, ktoré by umož-
ňovalo únik pred karhaním. Od týchto hriechov volali proroci k pokániu, k úplnému obratu životného
smeru, a prízvukovali zodpovednosť pred Hospodinom, ktorý je nielen Tvorcom, ale aj Pánom života.

Táto kritika a výzva na pokánie odznela síce pred tisícročiami, ale zachovala si dodnes svoju
aktuálnosť, lebo hriechy sa v nových a nových obmenách stále, aj dnes, opakujú. Preto máme Božie
slovo vo forme prorockých výrokov zapísané v tej starej knihe, Biblii, ktorú chápeme ako veľký Boží
dar, aby sme sa mohli k nim vracať a uvedomiť si, čo nám Pán Boh svojím slovom chce povedať do
našich konkrétnych situácií. Pri takomto čítaní a chápaní prorokov si uvedomujeme, že Božie slovo je
stále živé, že znelo nielen v minulosti, ale rovnako tak znie aj dnes pre nás všetkých.

Keď bol izraelský národ v ťažkom položení, v ťažkej situácii, napríklad v babylonskom zajatí,
keď mnohí strácali nádej a upadali do rezignácie, prihováralo sa im Božie slovo cez prorokov povzbu-
dzujúcimi slovami. Proroci zdôrazňovali, že Hospodin na národ nezabudol ani vtedy, keď na nich priš-
la veľmi veľká pohroma. Vtedy ich Božie slovo, povedané prorokmi, zachránilo pred úplným zúfals-
tvom. Zachránilo ich pre novú budúcnosť. Krásnym príkladom sú slová zo 40.kapitoly knihy proroka
Izaiáša, ktorými začína hudobný skladateľ Georg Friedrich Händel sériu biblických textov vo svojom
oratóriu Mesiáš: „Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolá-
vajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina.“ (Iz 40,1). Koľko bolo a aj dnes je
situácií  v živote cirkvi  a národov,  ale  aj  v našom osobnom živote,  keď takéto a podobné texty z
Božieho slova ľuďom v tiesni darovali nádej ešte aj vtedy, keď sa už zdalo, že všetko je stratené. Božie
slovo s rovnakou silou ako v minulosti, otvára aj dnes perspektívu novej budúcnosti.

Milí bratia a milé sestry!

Začiatočnými slovami Evanjelia podľa Jána: „Na počiatku bolo Slovo, a to Slovo bolo u Boha
a to Slovo bolo Boh. … A to Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami.“  (J 1,1.14a), ktoré nám
zneli na začiatku tejto výročnej správy, je označený Boží Syn Pán Ježiš Kristus, ktorý ako zjavené a
vtelené Božie slovo prišiel z večnosti do nášho sveta. Tieto úvodné slová Evanjelia podľa Jána našli
plné rozvinutie a potvrdenie v živote a pôsobení Pána Ježiša Krista. Vo všetkom, čím On bol, čo učil,
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robil, trpel, sa prejavil ako živé Božie slovo. Pán Ježiš Kristus ako Božie slovo je teda pre nás najvyš-
ším vysvetlením a kritériom všetkých iných prejavov Božieho slova. On nás učí jednoznačným spôso-
bom rozumieť a pochopiť Božie dielo v prírode, keď napríklad s veľkým zmyslom pre krásu povedal,
že ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak nádherne ako je oblečený jeden poľný kvietok. On
jednoznačným spôsobom interpretoval Boží zákon, keď ako najvyššie vybral z neho prikázanie, že
máme Pána Boha milovať celou svojou bytosťou a svojho blížneho milovať tak ako seba. On nám
predovšetkým celým svojím bytím ukázal, aký charakter a správanie má mať človek, ktorý žije podľa
Božieho návodu, podľa Božej normy, teda ako má vyzerať normálny človek. To všetko je Božie slovo,
ktoré sa k nám prihovára.

Božím slovom v pôsobení Pána Ježiša Krista je aj Jeho otrasne ostrá kritika všetkého pokrytec-
kého, povrchného, sebeckého, egocentrického, ktorá je veľmi jasne formulovaná v evanjeliách.  To
všetko je Božie slovo, ktoré sa prihovára i nám dnes. Jeho kritické slová, ktoré povedal na adresu vte-
dajších farizejov, sú do poslednej bodky aktuálne a platné i dnes, lebo všetky tie kritizované javy sú i
dnes veľmi rozšírené.

Ale On – Pán Ježiš ako Božie slovo, priniesol predovšetkým radostné posolstvo všetkým strate-
ným a stroskotaným ľudským existenciám. Farizeji  hodnotili  ako niečo škandalózne,  že chodil  do
spoločnosti notoricky hriešnych ľudí, ale On to robil celkom zámerne, principiálne. Chcel týmto ne-
šťastným hriešnikom pomôcť a pomohol im. Priniesol im posolstvo, že Pán Boh ich napriek ich hrieš-
nemu životu pokladá za svoje deti, že je ochotný odpustiť im, a že ich pozýva na novú cestu života, a
že im ponúka silu, aby začali žiť celkom novým spôsobom. V podobenstve o prijatí strateného syna, v
podobenstve o stratenej ovci, v príbehu o zachraňujúcej a tvorivej návšteve u hriešneho Zachea a vo
viacerých ďalších statiach evanjelií je toto posolstvo Božieho slova vyjadrené nezabudnuteľným spôso-
bom. Principiálne je ono vyjadrené v tom, čo nazývame Sumou (obsah, zhrnutie) evanjelia: „Tak Boh
miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v
Neho.“ (J 3,16).

Aj táto zachraňujúca stránka Božieho slova je veľmi aktuálna, ba priamo nepostrádateľná i v
dnešnej dobe. Veď koľko je aj dnes ľudí, ktorí kráčajú po veľmi nebezpečných cestách sebazáhuby a
ktorí naliehavo potrebujú túto pomoc Božieho slova. Ba my všetci potrebujeme túto radostnú zvesť,
toto evanjelium, veď aj v našich životoch je toľko vecí, ktoré nás trápia. Aj nás sa zmocňujú výčitky
svedomia, s ktorými si sami nevieme dať rady a potrebujeme kompetentné slovo Pána Ježiša Krista:
„Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz viac nehreš!“ (J 8,11b).

Milí bratia a milé sestry!

Komunikácia je však dvojstranná záležitosť. O tom hovorí podobenstvo o rozsievačovi a štvor-
akej pôde, ktoré nám zaznelo na začiatku tejto výročnej správy. Semeno Božieho slova je rozsievané –
to je jedna stránka komunikácie, a je aj nejakým spôsobom prijímané – ako pôda prijíma osivo. Tá
prvá stránka – rozsievanie – je v poriadku. Syn Boží prišiel a priniesol Božie slovo a ponúka ho všet-
kým. Ale to prijímanie je už rozdielne. Pán Ježiš sám si to všímal a v podobenstve podáva prehľad o
rozličných spôsoboch prijímania Božieho slova.

Niektorí sú voči tomu slovu ľahostajní, ani len nedovolia, aby im vniklo do srdca. Iní sú Božím
slovom spočiatku nadšení, ale keď si uvedomia, aké dôsledky pre každodenný život má plné prijatie
Božieho slova, rýchlo ochladnú a odchádzajú. Iní majú srdcia veľmi tuho pripútané ku konzumným ve-
ciam tohto sveta – a dnes je takých vecí čím ďalej tým viac. Takí ľudia sa nevedia od nich odpútať, a
kvôli nim sa odmietajú zaoberať Božím slovom. Vo všetkých týchto prípadoch sa komunikácia nepo-
darila. Z Božej strany síce zaznelo a zaznieva Božie slovo, ale na strane človeka je buď hneď alebo po
krátkom čase reagovanie nulové.

Ale je aj tá štvrtá pôda. To sú ľudia, ktorí pred všetkými inými hodnotami tohto sveta dávajú
prednosť Božiemu slovu. Z hodnôt tohto sveta si berú len toľko a len to,  čo je v súlade s Božím
slovom. Božiemu slovu dovolia, aby v nich konalo všetky stránky svojho poslania: aj tú usmerňujúcu a
normatívnu, aj tú kritickú, aj tú regenerujúcu, odpúšťajúcu a aj tú tvorivú. V dôsledku toho sa oni sami
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stávajú čím ďalej tým viac novými bytosťami, novým stvorením. Vyvstáva tu teda otázka pre každého
jedného z nás: „Do ktorej skupiny som počas uplynulého hodnoteného roka 2017 patril ja? Dovolil
som Božiemu slovu, aby ma usmerňovalo, aby bolo základnou normou môjho života? Ako som prijí-
mal kritiku z Božieho slova? Nechal som Božie slovo pôsobiť v mojom srdci, aby tvorilo niečo nové?“

Milí bratia a milé sestry!

Na začiatku tejto výročnej správy sme citovali slová z knihy proroka Izaiáša: „Usychá tráva,
vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva naveky.“ (Iz 40,8). Všetky veci tohto sveta, ktoré chcú
opantať naše srdce, aby sme nemohli v plnom rozsahu prijať Božie slovo – všetky tieto veci sa pomi-
nú. Čo sa nepominie, to je Božie slovo. To vyplýva z citovaného starozmluvného textu. To vyplýva aj
zo slov Pána Ježiša: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.“ Z toho by nám malo
byť jasné, ako sa treba rozhodnúť pri každom stretnutí s Božím slovom – aj pri stretnutí na dnešnom
výročnom a volebnom konvente nášho Cirkevného zboru.
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2. Bohoslužobný život
„Kážte (zvestujte) evanjelium každému stvoreniu.“

Hneď na začiatku roka 2017 som ochorel (úplne som stratil hlas) a 6 týždňov počas mojej
práceneschopnosti  ma  v  Cirkevnom  zbore  zastupovali  bratia  farári  a  sestry  farárky  z  okolitých
Cirkevných zborov a tiež sestra seniorátna kaplánka. Podpísalo sa to aj na organizovaní bohoslužobné-
ho života Cirkevného zboru. V čase práceneschopnosti zborového farára sa nekonali Biblické hodiny,
večerné služby Božie, nevyučovala sa konfirmácia a tiež sa nestretával dorast. Bohoslužobný život sa
vrátil do normálu až na začiatku pôstneho obdobia.

Ak sa pozrieme na štatistické záznamy návštevnosti jednotlivých bohoslužobných stretnutí, zis-
tíme, že Božiemu slovu dávame čoraz menší priestor vo svojom živote. Už niekoľko rokov po sebe za-
znamenávame klesajúci trend v štatistických ukazovateľoch v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
Rok 2017 je teda opäť jedným z rokov, ktoré sa do histórie Cirkevného zboru zapíšu v mnohých úda-
joch červenými, teda mínusovými číslami. Až na Biblické hodiny, adventné večierne a večerné služby
Božie sme zaznamenali  v uplynulom roku 2017 pokles priemernej návštevnosti.  Pokles priemernej
návštevnosti v porovnaní s rokom 2016 sa prejavil pri modlitebných týždňoch (o cca 11% – z 29 na
26), pri pôstnych večierňach (o cca 7% – z 30 na 28), pri slávnostných službách Božích (o cca
0,5% – z 208 na 207) a aj pri hlavných službách Božích v nedele a v sviatky (o cca 6% – z 88 na
83). V niektorých prípadoch išlo o minimálny pokles priemernej návštevnosti, ale pokles to je. Nárast
priemernej návštevnosti v porovnaní s rokom 2016 sme zaznamenali pri večerných službách Božích
(o cca 7% – z 27 na 29), pri adventných večierňach (o cca 14% – z 27 na 31)  a tiež pri Biblických
hodinách (o cca 10% – z 10 na 11). Aj keď v niektorých prípadoch išlo o minimálny nárast priemer-
nej návštevnosti, ale nárast to je. Otázkou ostáva, či tento nárast priemernej návštevnosti je len chvíľ-
kový (v roku 2017), alebo je to trvalý stav a nárast si udržíme aj v budúcnosti. Odveď na túto otázku
nám dajú nasledujúce roky, či sme siali slovo Božie do dobrej zeme, alebo slovo Božie bolo zasiate na
kraj cesty, na skalu, či medzi tŕnie.

 V Biblickom úvode sme počuli, akú veľkú moc má Božie slovo, a čo všetko môže v našom ži-
vote zmeniť, ak Božie slovo do svojho srdca príjmeme a necháme Božie slovo v nás pôsobiť. Na tomto
mieste sa však musíme aj pýtať, ako sme Božie slovo do svojho srdca prijímali, čo všetko bolo pre nás
dôležitejšie ako zjavené a vtelené Božie slovo v Božom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi? Koľkokrát
naše srdce nebolo tou dobrou pôdou pre semeno Božieho slova. Koľkokrát naše srdce bolo tvrdou udu-
panou cestou, neúrodnou skalou, či zaburineným a tŕním prerasteným kúskom zeme? Najviac ma za-
rmucuje, že svetskými spôsobmi myslenia a konania – to sú všetky tie pôdy, ktoré nepriniesli očakáva-
nú úrodu – sa necháme veľmi ľahko zmanipulovať a ovplyvniť a potom tieto svetské spôsoby nekritic-
ky preberáme do svojho osobného života, do života našich rodín, do naši medziľudských vzťahov, lebo
je to moderné, lebo takto to robia tí druhí. Ak na jednej strane prichádzame do spoločenstva veriaceho
ľudu, počúvame Božie slovo a na druhej strane nemáme najmenší problém v advente, v pôste alebo aj
počas sviatkov ako sú Vianoce či Veľká noc ísť napríklad na ples, zábavu či diskotéku, tak potom v na-
šom duchovnom živote nie je niečo v poriadku – neprinášame tú očakávanú úrodu. Zjavené a vtelené
Božie slovo – Boží Syn Pán Ježiš Kristus potom pre nás vôbec nič neznamená a my vôbec nevieme a
nedokážeme  rozlíšiť  čo  sú  chvíľkové,  dočasné  teda  pominuteľné  radosti  a  hodnoty –  teda  podľa
Božieho slova  „tráva a poľný kvet“ na jednej strane a čo sú trvalé, teda večné hodnoty na strane
druhej – teda večne živé a platné „slovo nášho Boha“. Ak aj niektorí podnikatelia a usporiadatelia vô-
bec neberú ohľad na cirkevné sviatky a zvyklosti a takúto akciu v období adventu, pôstu, či počas
sviatkov usporiadajú, my sa jej na protest zúčastniť nemusíme, ale zároveň sa tu od nás žiada a je aj
potrebné, aby sme vyjadrili svoju nespokojnosť s daným stavom, že je to v rozpore s Božím slovom a
rovnako tak aj s našou vierou v Trojjediného Pána Boha. 

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

v praxi vyzerá prijímanie a zachovávanie Božieho slova. Bola to príležitosť poukázať na veľký rozdiel
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medzi hodnotami časnými na jednej strane a hodnotami večnými na strane druhej. Už dlhé roky sa
boríme s pretrvávajúcim problémom, keď je na jednotlivých podujatiach nezastúpená, alebo len veľmi
vzácne zastúpená mladá a stredná generácia, ktorá má prevziať pomyselnú štafetu viery po svojich
rodičoch či starých rodičoch. Stále sa tiež boríme s problémom, keď na rôzne stretnutia – počnúc Bib-
lickými hodinami, pokračujúc službami Božími a končiac Dištriktuálnymi dňami – nám prichádza veľ-
mi málo mužov, alebo sa stane, že neprídu žiadni muži.

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

Slávnostné  služby Božie  sa  konali  4–krát  (1.slávnosť  Veľkonočná,  1.slávnosť  Svätodušná,
Štedrý večer a 1.slávnosť Vianočná) s priemernou účasťou 207 členov, čo je o 1 člena menej ako v
roku 2016. V nedele a ostatné sviatky sa služby Božie konali 62–krát s priemernou účasťou 83 členov,
čo je o 5 členov menej ako v roku 2016.

b) Večerné služby Božie
Večerné služby Božie sa v Cirkevnom zbore v roku 2017 konali sporadicky v priebehu celého roka

zo začiatkom o 17,00 hodine, ak sa neprekrývali s inými zborovými aktivitami, alebo podujatiami v seni-
oráte alebo v cirkvi. Večerné služby Božie sa konali 9x s priemernou účasťou 29 členov, čo je oproti roku
2016 nárast priemernej účasti o 2 členov. Tuná musím nanovo zopakovať to, čo aj každý rok, že ma najviac
mrzí, ak pred viac ako desiatimi rokmi sa nešporné služby Božie zmenili na večerné kvôli členom zborové-
ho spevokolu, aby nemuseli v nedeľu popoludní prichádzať dvakrát do chrámu Božieho – raz na nešporné
služby Božie a potom ešte večer na nácvik spevokolu. Dnes však ani štvrtina členov zborového spevokolu
neprichádza na nedeľné večerné služby Božie.

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

kedy sme v roku 2017 mali večierne a oproti roku 2016 sme zaznamenali mierny pokles v priemernej
účasti na pôstnych večierňach a nárast 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 adventných a pôst-
nych večierňach som používal texty podľa doporučenia GBÚ.

Medzi 5.a 6.pôstnou nedeľou sme mali v našom Cirkevnom zbore pôstny modlitebný týždeň.
Adventný modlitebný týždeň sme v roku 2017 nemali. Modlitebné týždne budú spomínané na inom
mieste tejto správy.

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

Božie
4x
(0)

207
(–1)

26,92
(+0,01)

2. Nedele a sviatky 62x
(0)

83
(–5)

10,79
(–0,59)

3. Večerné služby 
Božie

9x
(+1)

29
(+2)

3,77
(+0,28)

4. Pôstne
večierne

8x
(+2)

28
(–2)

3,64
(–0,24)

5. Adventné
večierne

5x
(–1)

31
(+4)

4,03
(+0,54)
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3. Sviatosti
a) Krst svätý

„Kto verí a je pokrstený, bude spasený…“
Tak ako niekoľko rokov dozadu, aj v tohtoročnej kňazskej správe musím nanovo pripomenúť a

zdôrazniť, že Krst svätý ako cirkevný posväcujúci úkon patrí do spoločenstva veriacich a teda má
mať svoje pevné miesto v rámci služieb Božích. Mnohí rodičia ale aj mnohí starí rodičia si totiž
myslia, že Krst svätý je len rodinná udalosť. Krst svätý je však udalosťou Cirkevného zboru–spoločen-
stva veriacich v Pána Ježiša Krista. Ak teda Krstom svätým prijímame do nášho Cirkevného zboru, do
Cirkvi Kristovej nového človeka, netýka sa to len najbližšej rodiny, ale týka sa to celého kresťanského
spoločenstva.  V uplynulom roku sme v našom Cirkevnom zbore prislúžili túto sviatosť 6–krát.
Ani jeden jediný krst však nebol v rámci služieb Božích. Vždy to veľmi zabolí, keď rodičia žiadajú,
ba priam až trvajú na tom, aby bol Krst svätý prislúžený mimo služieb Božích, aby pri Krste svätom
neboli okrem rodiny prítomní ďalší členovia Cirkevného zboru. Neraz to rodičia odôvodňujú tým, že
len veľmi zriedkavo sa zúčastňujú služieb Božích a nechcú byť stredobodom pozornosti pred toľkými
ľuďmi. Niekedy sa mi až natíska otázka, či aj po takmer tridsiatich rokoch od „Nežnej revolúcie“ sa
ešte stále musíme pred niekým alebo pred niečím skrývať.

Množia sa nám aj prípady, keď o Krst svätý žiadajú nezosobášení rodičia. V pastorálnej prípra-
ve ku Krstu preto musím neraz položiť otázku rodičom dieťaťa, či to naozaj myslia s kresťanskou vý-
chovou dieťaťa vážne a zodpovedne. Ako chcú potom svoje deti učiť, čo je dobré a správne podľa
Božieho slova, keď samotní rodičia podľa Božieho slova nežijú. Ak máme totiž deti vychovávať v
kresťanskej viere, musíme si rovnako uvedomiť, že kresťanstvo nepozná spolužitie rodičov nadivoko –
bez manželstva, bez sobáša. Potom sa musím dôrazne pýtať: Ako vážne berú slovo Božie takíto rodi-
čia? Myslia to úprimne a vážne s kresťanskou výchovou svojich detí, ku ktorej sa pri Krste svätom
rodičia spolu s krstnými rodičmi zaväzujú, alebo je to len formálne splnenie si nejakej povinnosti –
mať pokrstené deti a tým sa povinnosť pre mňa skončila? Kresťanská výchova dieťaťa sa však Krstom
svätým nekončí, ale práve naopak. Krstom svätým sa má kresťanská výchova dieťaťa v plnej vážnosti
a zodpovednosti pred Pánom Bohom naplno rozvinúť.

Oproti roku 2016 nám počet krstov klesol – a síce o 3 krsty. V štatistike sme sa tak po troch
rokoch nárastu počtu krstov dostali opäť ku poklesu – teda do červených čísel.

Liptovská Kokava

rok 2017
porovnanie

s r.2016

Krsty 6 –3

b) Večera Pánova

„Vezmite a jedzte … Pite z neho všetci …“
Sviatosť Večere Pánovej bola v uplynulom roku 2017 prislúžená v chráme Božom desaťkrát, čo

je rovnaký počet ako v roku 2016. V štatistike je však oproti roku 2016 malý pokles počtu komunikan-
tov o 2, ktorí pristúpili ku Večeri Pánovej (VP). Je veľmi smutné, že mnohí členovia Cirkevného zboru
vôbec nepociťujú potrebu pristupovať ku stolu milosti.  Ak by z tých 512 členov Cirkevného zboru
pristúpil každý len raz za rok ku spovedi a Večeri Pánovej, tak nám ostáva ešte takmer 300
členov Cirkevného zboru, ktorí počas celého roka nepristúpili ani raz ku stolu Pánovmu!!!  Taká-
to štatistika však žiaľ neplatí a realita je ešte oveľa horšia, lebo mnohí pristupujú ku stolu Pánovmu
viackrát do roka, niektorí aj vždy, keď sa sviatosť Večere Pánovej prisluhuje. Tých, ktorí ku stolu Pá-
novmu nepristúpia ani raz počas celého roka je potom oveľa viac ako spomínaných 300 členov. – Pod-
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ľa 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 bola VP prislúžená 12 (+5) členom Cirkevného zboru, čo je nárast o 5 členov. V
tomto počte sú započítaní aj rodinní príslušníci, ktorí prijímali hod Pánov v domácnosti spolu ako rodi-
na. Prislúženie sviatosti Večere Pánovej nás uisťuje o Božej milosti k nám hriešnym ľuďom a skrze
dary – telo a krv Kristovu sa nám ponúka Božie odpustenie našich hriechov, čoho sa nám dostalo bez
akýchkoľvek našich zásluh a hodností v obeti jednorodeného Božieho Syna, nášho Pána a Spasiteľa
Ježiša Krista. Ak teda niekto povie, že ešte nepotrebuje prislúžiť sviatosť Večere Pánovej, lebo ešte nie
je taký chorý, aby zomieral, ja sa potom musím pýtať: Kedy a v akej situácii veriaci človek potrebuje
prislúženie sviatosti Večere Pánovej – až vtedy, keď je už na smrteľnej posteli? Vtedy už môže byť ne-
skoro.

Liptovská Kokava muži ženy Spolu
Chrám Boží 146 (–12) 354 (+5) 500 (–7)
Domácnosť 3 (+3) 9 (+2) 12 (+5)
Nemocnica – ústavy 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Spolu 149 (–9) 363 (+7) 512 (–2)

4. Konfirmácia
„Buď verný až do smrti …“

Na konfirmáciu sa v súčasnosti pripravujú deti v prvom aj v druhom ročníku a konfirmandi sa
učia z konfirmačnej príručky „Verím a sľubujem“, ktorú zostavil brat farár Miroslav Hvožďara a tiež
si vypomáham staršou konfirmačnou príručkou „Vyznanie viery“, ktorú zostavil Ján Konvit. Mojou
túžbou je, aby sa do konfirmačnej prípravy detí zapojili aj rodičia konfirmandov tak, ako to sľúbili a
podpísali pri prihlasovaní svojich detí na konfirmačnú prípravu. Je totiž ťažké napríklad naučiť konfir-
mandov pravidelnej účasti na službách Božích a ostatných cirkevných podujatiach a aktivitách, ktoré
sa konajú v Cirkevnom zbore, senioráte, dištrikte, ak sa týchto aktivít a podujatí nezúčastňujú rodičia
konfirmandov, alebo dokonca rodičia svojim deťom zakážu sa týchto aktivít zúčastňovať. V posled-
nom čase sa čoraz viac stávam s realitou, že konfirmandi namiesto konfirmačnej prípravy idú na hoke-
jový zápas, na nákupy s rodičmi, alebo uprednostnia futbalový, volejbalový, hasičský, či nejaký iný tré-
ning. Toto však určite nie je určenie tých správnych priorít v živote ako nám o tom svedčí Božie slovo:
„…len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ (Mich 6,8) 

Konfirmácia sa v uplynulom roku 2017 konala 28.mája 2017 v Nedeľu po Vstúpení Krista Pána
na nebo. Konfirmované boli 4 deti z toho 3 chlapci a 1 dievča. V lete 5.augusta bola konfirmovaná aj
jedna dospelá osoba. V druhom ročníku sa na konfirmáciu pripravuje 10 detí, z toho 5 chlapcov a 5
dievčat. V prvom ročníku sú zapísané 4 deti, z toho 4 chlapci.

Liptovská Kokava
Deti Dospelí Spolu

Konfirmácia 4
(–4)

1
(+1)

5
(–3)
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5. Pristúpili do cirkvi/zboru a vystúpili z cirkvi/zboru
Táto kolónka minulého roku zaznamenala jednu zmenu.
V uplynulom roku sa do Cirkevného zboru prihlásil 1 člen, odhlásilo sa 0 členov, nikto nepris-

túpil a nikto vystúpil z cirkvi.

Liptovská Kokava

rok 2017
Porovnanie

s r.2016

Pristúpili 0 0

Vystúpili 0 0

Prihlásili sa 1 +1

Odhlásili sa 0 0

6. Bohoslužobné výkony
a) Sobáš

„Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!“
V minulom roku 2017 na spoločnú cestu životom bol vyprevadený 1 manželský pár (čo je rov-

naký počet ako v roku 2016). Manželský pár bol zmiešaný.

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

V poslednom čase sa nám však množia prípady, kedy mladí ľudia, muž a žena, žijú v jednej
domácnosti, pod jednou strechou bez uzavretia manželstva. Božie slovo to však jasne pomenováva, že
je to hriech. Ak takýto nezosobášení partneri prídu potom požiadať o krst dieťaťa a pri pastorálnej príp-
rave na krst im poviem, že aj svoj nemanželský vzťah si majú dať do poriadku – zosobášiť sa, tak sa
neraz zatvária, akoby som od nich žiadal niečo nemožné, niečo zastaralé, niečo, s čím vo svojom živo-
te ani nepočítali. Im jednoducho stačí, ak sa majú radi a žiaden papier (sobášny list) na to nepotrebujú.
Čudujem sa hlavne mladým ženám, že sú vôbec ochotné pristúpiť na takýto spôsob spolužitia nadivo-
ko, ktorý im neprináša žiadne zabezpečenie a istotu do budúcnosti. Tu sa musím znova pýtať, či svoj
nemanželský  život  –  spolužitie  nadivoko  –  môžu  vôbec  vnímať  ako  prinášanie  očakávanej
mnohonásobnej úrody jednak pre svoje rodiny a rovnako tak aj pre svoje deti. Akým vzorom a prí-
kladom sú pre svoje okolie a aké svedectvo o zjavenom a vtelenom Božom slove – Pánovi Ježišovi
Kristovi vo svojom živote a vo svojom vzájomnom vzťahu potom vydávajú?

Liptovská Kokava

rok 2017
porovnanie

s r.2016

Sobáše 1 0
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b) Pohreby

„Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, a nik neumrie naveky.“
Pohreby sú viditeľným potvrdením pravdivosti slov proroka Izaiáša o usychajúcej tráve a väd-

núcom  kvete.  V  uplynulom  roku  2017  sme  sa  v  nádeji  vzkriesenia  a  večného  života  v  našom
Cirkevnom zbore rozlúčili s 11 členmi Cirkevného zboru (4 muži (–8) a 7 žien (+3)), čo je o 5 menej
ako v roku 2016. Pri rozlúčkach s našimi blízkymi si tak môžeme naplno uvedomiť, že nič v tomto
svete nemá trvalú hodnotu, a že jedine Pán Boh skrze svoje slovo nás môže aj vo chvíľach smútku a
lúčenia sa s našimi blízkymi potešiť a povzbudiť.

Myslím, že v niektorých prípadoch prestávame rozumieť zmyslu kresťanskej rozlúčky s našimi
zosnulými. Zatiaľ sú to len ojedinelé prípady – akési „lastovičky“, kedy pozostalá rodina žiada o poh-
reb a chce aj presne nadiktovať, čo má ako prebiehať, kde sa má pohreb vykonať, aké piesne sa majú
spievať, alebo aká hudba má na pohrebe znieť. Poväčšine ide o pozostalú rodinu, ktorá dlhodobo žije
mimo nášho Cirkevného zboru. V takom prípade pozostalí zabúdajú, že kresťanská rozlúčka to je na
jednej strane účasť spoločenstva Cirkevného zboru na smútku zarmútenej rodiny, a na druhej strane je
to hlavne svedectvo našej viery, ktorá je vo vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi. Pre náš život s Kris-
tom je dobré každé jedno zastavenie v našej mysli, i keď pri rozlúčkach s našimi blízkymi je to veľmi
radikálne, nečakané a neraz aj bolestivé zastavenie. Sú to chvíle, keď sa zamýšľame nad svojim živo-
tom, nad zmyslom našej existencie a aj nad odchodom z tejto časnosti do večnosti.

Liptovská Kokava

rok 2017
porovnanie

s r.2016

Pohreby 11 –5

7. Biblická a vnútornomisijná práca v zbore
a) Biblické hodiny dospelých

Na Biblických hodinách pre dospelých sme sa stretávali  pri  Božom slove pravidelne len v
jesenných mesiacoch, teda od začiatku mesiaca október do adventu (v pôste a v advente sme mávali
večierne) kvôli zdĺhavej chorobe brata farára na začiatku kalendárneho roka 2017. V minulom roku
sme na Biblických hodinách pokračovali v preberaní Evanjelia podľa Marka a boli kapitoly 6–7. Bib-
lických hodín sa zúčastňovalo priemerne 11 členov nášho Cirkevného zboru, čo je o 1 člena viac ako v
roku 2016.

Liptovská Kokava
počet priemer %

Biblické 
hodiny

7x
(–6)

11
(+1)

1,43
(+0,14)

b) Modlitebné stretania
Pravidelne organizované modlitebné stretávania v našom Cirkevnom zbore nie sú, čo je len a

len na škodu nielen pre jednotlivých veriacich, ale aj celého Cirkevného zboru.
V uplynulom roku sme sa v našom Cirkevnom zbore zapojili do jedného z troch modlitebných

týždňov, ktoré sú pravidelne organizované na začiatku kalendárneho roka, v pôste a v advente. Poučení
situáciou z predchádzajúcich rokov sme modlitebný týždeň aj v uplynulom roku 2017 usporiadali v
rámci pôstnych večierní a nedeľných večerných služieb Božích.
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V týždni medzi 5.a 6.pôstnou nedeľou sme mali v našom Cirkevnom zbore pôstny modlitebný
týždeň s priemernou účasťou 26 členov, čo je o 5 menej ako v roku 2016. Tento modlitebný týždeň bol
počas večierní v nedeľu, v utorok a vo štvrtok.

Liptovská Kokava

č. Príležitosti Počet dní
Priemerná

účasť
%

1. Aliančný modlitebný týždeň
0

(0)
0

(0)
0

(0)

2.
Modlitebný týždeň za jednotu 
kresťanov

0
(0)

0
(0)

0
(0)

3. Pôstny modlitebný týždeň
3

(0)
26

(–3)
3,38

(–0,37)

4. Adventný modlitebný týždeň
0

(0)
0

(0)
0

(0)

c) Stretnutia mládeže
Práca s mládežou v našom cirkevnom zbore by mala byť rozdelená do troch základných úrovní

– dorast, mladšia mládež, staršia mládež. Staršia mládež sa v našom Cirkevnom zbore nestretáva. Je
smutné, že mladí ľudia si nájdu dostatok času na to, aby išli na diskotéku, na zábavu, do baru, na fut-
bal, či hokej, ale nenájdu si ani trošku času na spoločenstvo pri Božom slove, piesňach a modlitbách.

Dorast sa stretával nepravidelne počas školského roka v piatok po vyučovaní konfirmácie a
týchto stretnutí sa nie vždy zúčastňovali všetci konfirmandi. Žiaľ, na stretnutia dorastu častokrát pri-
chádza len niekoľko „skalných“ jednotlivcov, ktorí boli konfirmovaní v minulosti. Vedenie dorastu aj v
roku 2017 zostalo na pleciach brata farára.

Potešením však bol záujem o spoločné stretávanie sa starších dorastencov – mladí po konfirmá-
cii, ktorých môžeme zaradiť ku mladšej mládeži.

Na našich stretnutiach pri študovaní Božieho slova, na spoločných modlitbách a rozhovoroch
rozmýšľame o živote, o Pánu Bohu, o sebe, a tiež sa spoločne zahráme rôzne hry. Je však smutné, že
mladých ľudí treba do všetkého tlačiť. Akoby nemali žiadnu chuť a ani motiváciu urobiť niečo pre svoj
duchovný život.  Najviac sa neochota dorastencov–konfirmandov prejavuje pri  nacvičovaní rôznych
programov – napríklad: scénky ku rôznym sviatkom a príležitostiam ale aj pri čítaní Pašií. Vtedy kon-
firmandi  hľadajú  tie  najrôznejšie  dôvody,  prečo  nemôžu prísť  na  nácvik  a  potom aj  poslúžiť  na-
cvičeným programom v Cirkevnom zbore.

d) Práca žien (SEŽ)

SEŽ ako také v Cirkevnom zbore je organizované ale v uplynulom roku 2017 sa neuskutočnilo
ani jedno samostatné stretnutie žien. Ženy sa však zapojili aj do prípravy občerstvenia pre účinkujúcich
na Slávnostnom koncerte ku 500.výročiu reformácie.

e) Rodiny – RoS

Napriek tomu, že stretávanie RoS je plánované vždy v 2.nedeľu v mesiaci o 16,00 hodine v
zborovej miestnosti, v uplynulom roku sa nám nepodarilo zorganizovať ani jedno samostatné stretnu-
tie. Jedna rodina sa počas Národného týždňa manželstva 2017 zúčastnila prednášky v Cirkevnom zbore
Liptovský Peter. Hlavnou témou Národného týždňa manželstva bolo: „Spolu na ceste“. Už od mesiaca
január prebiehala na celom Slovensku kampaň ku Národnému týždňu manželstva, do ktorej sa zapojili
aj niektoré rodiny z nášho Cirkevného zboru zvláštnou poznávacou značkou na zadnom skle svojho
auta, na ktorej bolo okrem mien manželov uvedené aj ako dlho už sú na spoločnej ceste – v manžels-
tve.
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f) Mládežnícka hudobná skupina

V Cirkevnom zbore nie je žiadne hudobné teleso.

g) Spevokol

Zborový spevokol  nacvičenými piesňami  obohacoval  služby Božie  pri  rôznych sviatkoch a
slávnostiach v domácom zbore ale aj mimo neho. Sestra dirigentka PaedDr. Jaroslava Oravcová pripra-
vila krátku správu o zborovom spevokole za rok 2017.

Celý rok 2017 sa niesol v znamení osláv 500.-ho výročia Lutherovej reformácie. Intenzívne
sme túto skutočnosť vnímali aj my, spevokolisti z liptovskokokavského cirkevného zboru. Nacvičovali
a spievali sme piesne, stretávali sme sa a počúvali slovo Božie venované tejto tematike. Naše stretnutia
na nácvikoch neboli len o nejakej službe, či „povinnosti“, prinášali nám duchovné aj umelecké oboha-
tenie, uspokojenie, radosť. Veď aj sám náš reformátor svojho času povedal: „Hudba je najlepšie ume-
nie, zaháňa smútok.“ Mnohým z nás pieseň, hudba, slovo, harmónia pomáha zabúdať na naše pozem-
ské trápenia, rozveseľuje naše mysle, obohacuje nášho ducha. Za dar hudby môžeme tak práve my,
spevokolisti  špeciálne  ďakovať  pánu  Bohu  na  nácvikoch,  vystúpeniach,  stretnutiach,  môžeme  tak
nielen dostávať, ale i dávať. 

V tomto roku sme sa stretávali na nácvikoch nespočetne veľakrát, nacvičovali sme nové piesne,
pripomenuli sme si staršie. Celkovo sme piesňami poslúžili 15-krát – spievali sme na výročie posväte-
nia nášho chrámu, slová povzbudzujúcej piesne zazneli novému zborovému dozorcovi, p. Radovanovi
Fronkovi pri príležitosti jeho uvedenia do funkcie. Spievali sme na Veľký piatok a Veľkonočnú nedeľu,
piesňami sme pozdravili aj našich mladých či „zlatých“ konfirmandov, vystúpili sme na svätodušnej
slávnosti, zaspievali sme aj mladomanželom pri sobáši. Tento rok sme sa zúčastnili po ročnej prestávke
aj  tradičného Koncertu spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne.  Piesňou sme poďakovali  za úrody
zeme a pripomenuli sme si významné výročie Reformácie. Smútočná pieseň zaznela aj pri rozlúčke
s našou bývalou speváčkou, pani Strniskovou. Aj počas vianočných sviatkov sa niesli naším chrámom
tóny vianočných piesní.

21.01.2017 Dúfam v teba deň čo deň Výročie posviacky chrámu
26.02.2017 Ty mojou silou si Uvedenie zb. dozorcu do funkcie 
14.04.2017 Ó, veď ma sám Veľký piatok
16.04.2017 V skalnatom hrobe Veľkonočná nedeľa
07.05.2017 Od Teba neodídem Zlatá konfirmácia
28.05.2017 Moje oči nevidia Konfirmácia
04.06.2017
17.06.2017

Ó príď, už príď čas
Bože drahý požehnávaj

Svätodušná slávnosť
Sobáš T. Duriš a L .Šušolíková

25.06.2017 Moje oči nevidia, Zachovaj nás... Liptovský Ján – spevokoly
08.10.2017 Sláva Pánovi - Toľko dôvodov Poďakovanie za úrody
31.10.2017 Oslavuj Pána Pamiatka reformácie
06.12.2017 Keď slnka žiara Pohreb bývalej členky spevokolu
24.12.2017 Počujete spievať zvony vianočné Štedrý večer
25.12.2017 Čujte aká vzácna pieseň 1.sviatok vianočný
31.12.2017 Otče naš – Verbyckij Silvester

V mesiaci máj sme spolu s presbytermi a funkcionármi zboru navštívili Banskú Štiavnicu, ta-
mojší evanjelický kostol, stretli sme sa s pánom farárom Petrom Ferenčíkom. Prežili sme krásny deň,
za čo patrí poďakovanie pani Ivetke Tarageľovej, vedúcej spevokolu, za zorganizovanie tohto zájazdu. 

Veľmi sa tešíme z nových členov, v priebehu septembra a októbra posilnili tenor dvaja muži –
Matúš Záborský a Ladislav Bartek. Touto cestou im prajeme veľa zdaru a vytrvalosti. 
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Napokon sa vo svojom mene chcem poďakovať všetkým speváčkam, spevákom, nevynímajúc
zborového pána farára, za ich čas, ktorý si nachádzajú popri svojich pracovných či rodinných povin-
nostiach, za ich ochotu slúžiť spevom nielen cirkevnému zboru, ale najmä pánu Bohu. Do nasledujúce-
ho roku prajem všetkým veľa pevného zdravia, spokojnosti v rodinách, neutíchajúci smäd po duchov-
ných piesňach, hudbe, aby sme takto spoločne mohli slúžiť a velebiť meno nášho Pána. 

SOLI DEO GLORIA

V Liptovskej Kokave dňa 14. 1. 2018 PaedDr. Jaroslava Oravcová v.r.
dirigentka spevokolu

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

Poďakovanie za všetku prácu a námahu patrí sestre dirigentke PaedDr. Jaroslave Oravcovej,
ktorá sa venuje nácvikom spevokolu, aby krásna harmónia hudby znela na Božiu oslavu, česť a chválu.

h) Stretávanie mužov Horného Liptova

V našom senioráte sa už dlhšie obdobie stretávajú muži na svojich pravidelných stretnutiach,
ktoré sa na Hornom Liptove konajú každé dva týždne vo štvrtok večer. S veľkým zahanbením však
musíme konštatovať, že muži z nášho Cirkevného zboru sa nezúčastnili na ani jednom stretnutí, aj keď
som tieto stretnutia na službách Božích oznamoval a mužov z nášho Cirkevného zboru pozýval. Je to
smutný obraz nielen našich rodín, ale aj celého nášho Cirkevného zboru. Muži v našom Cirkevnom
zbore chýbajú nielen na stretnutiach organizovaných priamo pre mužov, ale chýbajú aj na biblických
hodinách, na večierňach a ďalších zborových, seniorátnych či celocirkevných aktivitách a podujatiach.

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

Toto je asi najväčšia príležitosť, ako môžeme deťom vštepovať slovo Božie. Zároveň je to aj
možnosť cez deti evanjelizovať a misijne pôsobiť na rodičov – strednú generáciu v Cirkevnom zbore.
Sestra Jana Sládeková pripravila krátku správu o Detskej besiedke za rok 2017.

„Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“

(Mt 19,14)
Boli by sme nerady, keby táto naša správa vyznela len ako súbor čísel a zoznam akcií, pretože

práca s deťmi na Božej vinici je predovšetkým o budovaní vzťahu. Tak ako Pán Ježiš hovorí v uve-
denom texte, je dôležité, aby deti Ho spoznávali a prichádzali k Nemu. Oni sú vo svojej úprimnosti
a jednoduchosti  nám dospelým príkladom ľudí,  akých je kráľovstvo Božie.  Na nič sa nehrajú a na
rovinu prejavujú svoje pocity, názory či dojmy. Aj pre nás dve je táto práca práve preto požehnaním,
lebo sme účastné Božej milosti prejavenej v očiach našich detí.

V minulom roku navštevovalo detskú besiedku 17 detí, nikto z nich nezačal zatiaľ navštevovať
konfirmačnú prípravku. Sme vďační, že rodičia privádzajú svoje deti k nám a že od septembra na ďal-
ších pár takýchto pokladov pribudlo. Vedúcou Detskej besiedky je sestra Iveta Tarageľová a jej pomoc-
níčkou sestra Janka Sládeková.

Témami stretnutí bola predovšetkým Stará zmluva – stvorenie sveta, Noemova archa, Jozef
a jeho rodina či prorok Eliáš. Na chate v Jakubovanoch sme sa zamýšľali nad významom modlitby
a Božieho slova v našich životoch.

Aby sme  s deťmi  budovali  predovšetkým vzťahy a boli  im  svedectvom Božej  prítomnosti
a lásky, okrem spoločných stretnutí, ktoré prebiehajú v nedele od 10,00 hodine ráno, sme absolvovali
spoločne pár  vydarených akcií  –  januárová sánkovačka,  veľkonočné vystúpenie detičiek  v kostole,
program pre mamičky a oteckov spolu s prípravou darčekov pre nich, letná chata, bicyklová túra a

– Strana 13 –



Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2017
Vypracoval a dňa 18. februára 2018 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                              Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

vianočný program spojený s návštevou Mikuláša. Tohto roku sa nám dostalo aj cti zúčastniť sa milej
oslavy okrúhleho jubilea našej tety Ivetky. Detičky sa tešili, že na spoločnej oslave sme mohli osláviť
Ivetkine narodeniny a maškrtiť čo len hrdlo ráči .

Sme vďační aj za milodary ľudí, ktorí podporujú našu prácu a ktoré využívame najmä na rôzne
aktivity (chata, tvorivé dielne a pod.) či odmeny pre deti.

V tomto roku máme plán, ktorý dúfame, že sa podarí aj priestorovo naplniť a teda, chceme vy-
tvoriť dve skupiny detí kvôli vekovému rozsahu našich detí a prispôsobeniu sa ich potrebám a vní-
maniu.

Jana Sládeková v.r.

Touto cestou ďakujem sestrám Ivete Tarageľovej a Janke Sládekovej, že na svojich pleciach
nesú takúto veľkú zodpovednosť za rozosievanie Božieho slova do detských srdiečok. Ďakujeme aj
všetkých bratom a sestrám, ktorí svojou štedrosťou obdarili deti na DB svojimi milodarmi. Ďakujeme
aj všetkým rodičom, ktorým záleží na duchovnom raste ich detí a privádzajú alebo aspoň posielajú
svoje ratolesti na DB.

b) Školská náboženská výučba
Nezanedbateľnou možnosťou vštepovania Božieho slova, výchovy a vyznania viery v trojjedi-

ného Pána Boha je aj náboženská výučba na miestnej Základnej škole. V uplynulom roku 2017 (škol-
ské roky 2016/2017 a 2017/2018) som vyučoval evanjelické náboženstvo na tunajšej ZŠ v Liptovskej
Kokave. V školskom roku 2016/2017 som vyučoval dve hodiny týždenne, kde v jednej skupine boli
ročníky 1.a 3. v počte 8 žiakov a v druhej skupine boli ročníky 2.a 4. v počte 11 žiakov. V školskom
roku 2017/2018 vyučujem už len jednu hodinu týždenne, kde v jednej skupine sú spojené všetky roční-
ky 1., 2., 3.a 4. v počte 14 žiakov (od februára 2018 je to 13 žiakov). Náboženstvo sa vyučuje zo
schválených učebníc pre jednotlivé ročníky. V tomto školskom roku 2017/2018 už nie všetci žiaci na
1.stupni ZŠ v Liptovskej Kokave chodia na evanjelické náboženstvo. Paralelne s vyučovaním evan-
jelického náboženstva sa na Základnej škole vyučuje aj etická výchova. Katolícke náboženstvo sa na
Základnej škole v Liptovskej Kokave nevyučuje.

Od druhého stupňa žiaci dochádzajú najmä do Liptovského Hrádku, ale tiež aj do Liptovského
Mikuláša, kde už žiaľ na žiakov z nášho Cirkevného zboru nemám dosah.

9. Činnosť Presbyterstva
Presbyterstvo Cirkevného zboru zasadalo v minulom roku 3x. Riešilo najmä problémy hos-

podárskeho života v zbore. Presbyterstvo Cirkevného zboru má aj s predsedníctvom Cirkevného zboru
13 riadnych členov. Tohto roku (2018) nás na výročnom konvente čakajú voľby presbyterov a funkci-
onárov Cirkevného zboru, nakoľko presbyterom a funkcionárom končí 6–ročné volebné obdobie.

Presbyterom som vďačný za ich pomoc pri prácach v celom Cirkevnom zbore akéhokoľvek
druhu. Stále však musím rok čo rok opakovať, že chýba väčšia duchovná iniciatíva ako aj vlastné
duchovné vzdelávanie presbyterov. Preto je na mieste aj požiadavka na všetkých presbyterov, aby sa
zúčastňovali nielen nedeľných služieb Božích, ale aj Biblických hodín, večierní, a ďalších aktivít v
Cirkevnom zbore, v senioráte, v dištrikte a takýmto spôsobom ukázali ten správny príklad a vzor aj pre
ostatných členov nášho Cirkevného zboru ako prinášať očakávanú úrodu zo zasiateho semena Božieho
slova.

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

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

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

V utorok na Traumatológii, na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, na Psychiatrii;
V stredu na Gynekológii, Internom oddelení a na Doliečovacom oddelení;
Vo štvrtok na Neurológii a na Chirurgii.

Členov Cirkevného zboru preto prosím, ak majú niekoho zo svojej rodiny nielen v Nemocnici v
Liptovskom Mikuláši, ale aj v niektorej inej Nemocnici – či už je to Ružomberok, Dolný Kubín, Pop-
rad alebo iné mestá, aby to rodinní príslušníci nahlásili na farskom úrade spolu s oddelením a číslom
izby, na ktorej členovia Cirkevného zboru ležia. Následne budeme môcť informovať konkrétneho brata
farára alebo sestru farárku, ktorí majú návštevnú službu v danom týždni, aby šli navštíviť týchto členov
z nášho Cirkevného zboru.

11. Mimoriadne príležitosti v zbore
Tu spomeniem aspoň niektoré významné udalosti a príležitosti v Cirkevnom zbore v roku 2017.

Január a Február 2017 – zdĺhavá choroba brata farára a zastupovanie bratmi farármi a sestrami farárka-
mi z okolitých Cirkevných zborov;

Február 2017 – úvod novozvoleného zborového dozorcu, ktorý vykonala sestra seniorka Mgr. Katarína
Hudáková;

Marec 2017 – na seniorátnom kole Biblickej olympiády v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnili štyri deti
z nášho zboru;

Apríl 2017 – slávnosť „Zlatej konfirmácie“;

zúčastnili sme sa evanjelizácie PreTeba 2017 (ProChrist) v Liptovskom Hrádku;

zúčastnili sme sa spoločného stretnutia Liptovsko–oravského seniorátu v Partizánskej Ľupči pri
príležitosti 500.výročia reformácie;

Máj 2017 – zborový zájazd do Banskej Štiavnice;

slávnosť konfirmácie;

Jún 2017 – ukončenie školského roka na službách Božích;

zborový spevokol sa zúčastnil Koncertu spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne;

Júl 2017 – detský tábor na chate v Jakubovanoch;

Dištriktuálny deň VD v Prešove;

September 2017 – začiatok nového školského roka na službách Božích;

Október 2017 – poďakovanie za úrody zeme v našom Cirkevnom zbore ale aj v Skanzene v Pribyline;

November 2017 – Slávnostný organový koncert k 500.výročiu reformácie

December 2017 – Vianočná besiedka
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12. Nebezpečné vplyvy
Aj v uplynulom roku sme zaznamenali zvýšenú aktivitu Svedkov Jehovových, ktorí chodili z

domu do domu a pozývali na svoje stretnutie v Liptovskom Hrádku na Dovalovskej ceste. Na členov
Cirkevného zboru však vplývajú aj mnohé veci, či udalosti, ktoré zažívajú vo svojom živote, alebo sa s
nimi stretávajú na televíznych obrazovkách, v rozhlasových reláciách, na stránkach cirkevných alebo aj
svetských novín a časopisov, a podobne.

13. Pastorálna činnosť
Slová z biblického úvodu z knihy proroka Izaiáša o usychajúcej tráve a vädnúcom kvete sa vo

veľkej miere uplatňujú aj pri pastorálnej činnosti. Pri návšteve chorých a najmä vekom starších bratov
a sestier v nemocnici v Liptovskom Mikuláši, v Domove sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku
alebo aj v domácnostiach môžeme zreteľne pozorovať trvalú platnosť týchto slov. Veď s pribúdajúcim
vekom človeka sa stráca krása kvetu (mladosť), rovnako tak aj sviežosť a zelená farba čerstvej trávy
(životná sila). Ostáva už len večne živé, mocné a trvale platné Božie slovo, ktoré má moc posilniť a
povzbudiť každého človeka.

 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 32 pastorálnych návštev v domácnostiach, či v nemocnici, alebo
v Domove sociálnych služieb, niektoré spolu s inými členmi nášho Cirkevného zboru. Na dvoch náv-
števách som prislúžil sviatosť Večere Pánovej.

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

zovaných seniorátom, dištriktom, či ústredím ECAV. 

V roku 2017 som bol zapojený do výpomoci pre Cirkevné zbory Liptovský Hrádok a Liptovský
Mikuláš–Palúdzka (návštevná služba v nemocnici a stredtýždňové služby Božie v DSS SČK).

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

slovo. V cirkvi vychádza týždenník „Evanjelický posol spod Tatier“ (EPsT), mesačník „Cestou svetla“
pre vnútornomisijné účely,  mesačník „Cirkevné listy“.  Okrem toho deti  môžu čítať veľmi kvalitný
mesačník „Dúha“, ktorú v spolupráci vydáva viacero cirkví.  Na Farský úrad odoberáme aj časopis
„Rozmer“ (o sektách) a „Anténa“ (o kresťanskom vysielaní).

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

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

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

tovú stránku nášho Cirkevného zboru. Teší nás, že internetová stránka nášho Cirkevného zboru si našla
svojich pravidelných návštevníkov a prvý rok fungovania ju navštívilo viac ako 1.800 návštevníkov.
Na internetovej stránke nájdete okrem krátkej charakteristiky našej Cirkvi, aj stručnú históriu nášho
Cirkevného zboru, nájdete tam oznamy z jednotlivých nedieľ a sviatkov, pozvánky na pripravované
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podujatia  a  tiež  informácie  a  tlačivá  ku  jednotlivým bohoslužobným úkonom ako  sú  Krst  svätý,
cirkevný sobáš, konfirmácia, cirkevný pohreb.

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 plánu-

jú využiť miestnosť archívu na vyučovanie detskej besiedky pre menšie deti. Zborová knižnica je zora-
dená 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 2016 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 31.12.2017:
769 (–4 oproti roku 2016).
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II.

A. Hospodársky život zboru (osobitný referát)
1. Revízna správa za rok 2017

Pri pohľade na hospodárenie za rok 2017 zistíme, že Cirkevný zbor sa po finančnej stránke po-
maličky konsoliduje po finančne náročnej oprave a maľovaní vonkajšej omietky na chráme Božom.

Ak príjmy Cirkevného zboru rozmeníme na drobné a porovnáme uplynulý rok 2017 s rokom
2016, pri milodaroch sme zaznamenali mierny nárast štedrosti o viac ako 300,00 €. Výška milodarov
pri počte členov 769 presiahla 11.400,00 € (+300 oproti roku 2016), čo na jedného člena zboru činí v
priemere viac ako 14,93 € za rok. Oproti roku 2016 je to nárast o 0,55 € na osobu za rok. Pri oferách sa
stále odzrkadľuje prechod na novú menu – Euro, lebo aj po ôsmich rokoch používania tejto novej
meny – Euro, všetko stále prepočítavame na bývalé slovenské koruny (SKK). Ofery v uplynulom roku
boli vo výške viac ako 4.600,00 €, čo na jedného člena činí v priemere 6,05 € za rok a aj tu sme za -
znamenali nárast v obetavosti o 1,57 € 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 2018

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z predchádzajúcich období a do výdavkov sme zatiaľ neza-
hrnuli opravu strechy kostole, ktorú musíme urobiť kvôli zatekaniu dažďovej vody. Najväčšou polož-
kou vo výdavkovej časti sú platby za energie. Pri dodržaní navrhovaného rozpočtu bez opravy strechy
by sme v roku 2018 mali hospodáriť s prebytkom 1.780,00 €.

V priebehu tohto a nasledujúceho roka potrebujeme nahromadiť nemalé finančné prostriedky na
už spomínanú opravu strechy na chráme Božom a potom následne na to na opravu vnútornej omietky
chrámu Božieho a vymaľovanie celého interiéru, ktorý sa naposledy maľoval pred viac ako 30 rokmi.
Uvedomujeme si, že tieto práce na chráme Božom sú finančne veľmi nákladné a nepodarí sa nám ich
vykonať do 90–tého výročia posvätenia chrámu Božieho, ktoré si pripomenieme v januári v roku 2019.

B. Stav majetku
Reštituovaný majetok je zapísaný na listoch vlastníctva Cirkevného zboru. Cirkevný zbor ne-

prenajíma bytové ani nebytové priestory. S miestnym Roľníckym družstvom má Cirkevný zbor uzatvo-
renú nájomnú zmluvu o užívaní poľnohospodárskej pôdy a v roku 2014 bol podpísaný dodatok o zvý-
šení ceny za nájom. Cirkevný zbor je spolupodieľníkom v Pozemkovom spoločenstve bývalých urba-
rialistov (PSBU) obce Liptovská Kokava.

Koncom roka 2016 sme však zistili, že časť jednej parcely, ktorá nám bola v reštitúcii vrátená,
nám štát chybou štátnych úradov opäť zobral a parcela bola pri realizovaní Zjednodušeného registra
pôvodného stavu zapísaná znovu na Slovenský pozemkový fond, ktorý nám parcelu pri reštitúcii vrátil.
V súčasnosti sme v súdnom spore o určenie vlastníckych práv k tejto parcele. Právnik, ktorého sme v
tejto veci oslovili, už podnikol jednotlivé kroky a teraz čakáme na vytýčenie termínu súdneho pojed-
návania.

– Strana 18 –



Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava Kňazská správa za rok Pánov 2017
Vypracoval a dňa 18. februára 2018 na výročnom konvente CZ Liptovská Kokava predložil:                              Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

C. Vykonané práce
Činnosť v Cirkevnom zbore v roku 2017
V uplynulom roku sa v našom Cirkevnom zbore okrem bežných prác na úprave a údržbe vy-

konala kompletná rekonštrukcia elektrických rozvodov v chráme Božom. Boli to najmä brigády, ktoré
boli spojené s prácami pri kosení trávy a hrabaní sena. O ďalších vykonaných prácach si môžete pre-
čítať v „Správe o činnosti presbyterstva za rok 2017“, ktorá je prílohou tejto kňazskej správy.

D. Plánované práce a akcie
Informácie na rok 2018

Okrem iných prác na rok 2018 s Božou pomocou plánujeme opravu zatekajúcej strechy na
chráme Božom, ktorou sa bude zaoberať už novozvolené zborové resbyterstvo na základe cenových
ponúk jednotlivých oslovených firiem. Do popredia sa nám 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 konfirmácie, príprava Zlatej konfirmácie, nanovo rozbe-
hnúť pravidelné stretávanie Rodinného spoločenstva, nanovo rozbehnúť pravidelné stretávanie SEŽ.

V roku 2018 je na Slovensku už po ôsmykrát organizovaný „Národný týždeň manželstva“ a v
našom Cirkevnom zbore sme včera (sobota 17.február 2018) pre manželov, snúbencov a tých, ktorí
chcú vstúpiť do manželstva zorganizovali prednášku a premietanie filmu o manželstve.

Rovnako je na tento rok (2018) plánované vysielanie evanjelizácie ProChrist 2018 z nemecké-
ho mesta Lipsko. Termín premietania evanjelizácie bude včas oznámený nielen v chráme Božom, ale aj
na internetovej stránke nášho Cirkevného zboru.

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

20. Záver
Každodenné uvedomovanie si platnosti slov z knihy proroka Izaiáša a tiež slov Pána Ježiša z

podobenstva o rozsievačovi nás vedie ku zodpovednosti za našich najbližších pred Pánom Bohom. Je
to aj naša zodpovednosť a úloha, aby sa Božie slovo v našom živote prejavovalo ako živé, mocné a
večne platné slovo nášho trojjediného Pána Boha, ktoré nám má čo povedať do každej chvíle nášho
časného života, aby bolo nielen zrozumiteľné a jasne viditeľné na celom našom živote, ale aby nás aj
pripravilo na stretnutie sa s naším Pánom, Sudcom a Spasiteľom Ježišom Kristom.

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

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

2.prispeli svojou účasťou a ochotou duchovne aj hospodársky;

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

4.sa nebojíte pýtať;

5. prichádzate do spoločenstiev (služby Božie, Biblické hodiny, detská besiedka, dorast,
spevokol, …);

6.svojou službou vo viere ste napomáhali neseniu Božieho slova – zvlášť ďakujem spolu-
pracovníkom na DB, spevokole, doraste a tým, ktorí ste svojimi darmi poslúžili na
ktorýchkoľvek zborových stretnutiach;

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

Aká je naša úloha na rok 2018?

Na základe slov z knihy proroka Izaiáša a slov Pána Ježiša z podobenstva o rozsievačovi v úvo-
de tejto správy si každý z nás musí uvedomiť, že Pánu Bohu sa budeme raz zodpovedať z celého svoj-
ho života a On bude od nás požadovať aj úrodu, ktorú sme mali priniesť z počúvania a prijímania
Božieho slova do svojho života, do svojho srdca. Byť dobrou pôdou pre Božie slovo a prinášať očaká-
vanú mnohonásobnú úrodu totiž musí byť záležitosťou nielen celého roka 2018 ale celého nášho života
ako v duchovnej oblasti, tak aj v telesnej a materiálnej oblasti.

Mgr. Mario Činčurák
zborový farár
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IV.

21. Prílohy
Tabuľka – „Štatistické údaje za rok 2017“

Tabuľka – „Štatistické údaje za rok 2017 pre štátne orgány“

Tabuľka – „Vyučovanie náboženstva“

Správa o činnosti presbyterstva za rok 2017

Plánované úlohy na rok 2018

Správa Hospodárskeho výboru za rok 2017

Rozpočet na rok 2018
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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 2017
Text: „11Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc, radšej chcem stáť na prahu v dome svojho

Boha ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti.“
Žalm 84,11

Bratia a sestry!

Zborové presbyterstvo sa každý rok snaží pracovať a plniť jednotlivé úlohy hospodárskeho a
duchovného života v zbore, ktoré súvisia s chodom zboru podľa ústavy a cirkevnoprávnych predpisov
ECAV. Zborové presbyterstvo tvorí 11 presbyterov + dvaja členovia predsedníctva zboru. Zborové pre-
sbyterstvo sa musí schádzať minimálne dvakrát do roka, aby problémy a úlohy mohli byť spoľahlivo a
zodpovedne splnené. V roku 2017, sa presbyterstvo zišlo trikrát. Účasť presbyterov na jednotlivých
presbyterstvách bola zodpovedná a na úrovni. Keď aj nastali situácie, že niektorí presbyteri sa nemohli
zasadnutia zúčastniť, neprítomní presbyteri sa dopredu ospravedlnili. Rád by som v krátkosti zhrnul, o
čom jednotlivé zasadnutia a činnosť presbyterov boli.

Dňa 8.februára 2017 sa uskutočnilo prvé riadne zvolané výročné zasadnutie presbyterstva, ktoré
bolo venované príprave výročného konventu, odsúhlaseniu rozhodujúcich materiálov pre rokovanie
konventu,  hospodáreniu  Cirkevného  zboru  za  rok  2016,  plneniu  rozpočtu  za  rok  2016.  Súčasťou
rokovania bola správa o plnení materiálnych, ale aj duchovných úloh. Sestra predsedníčka HV Želmíra
Bartošová prečítala správu hospodárskeho výboru o hospodárení zboru za rok 2016. Tu musím kon-
štatovať, že hospodárenie zboru je vyrovnané, všetky finančné záväzky boli do tohto termínu splnené a
neboli zistené žiadne negatívne hospodárske výsledky. Presbyterstvo sa ďalej zaoberalo doplnením po-
čtu  presbyterov  –  návrhom kandidátov  a  oslovením týchto  kandidátov.  Bolo  potrebné  pripraviť  a
schváliť návrh rozpočtu na rok 2017 a mnoho ďalších vecí potrebných pre chod zboru.

V letnom období bolo potrebné vykonať opravu a celkovú revíziu elektroinštalácie v chráme
Božom čomu bolo prispôsobené aj druhé zasadnutie presbyterstva, ktoré sa konalo 07.júna 2017. Pre-
sbyteri museli vyhodnotiť cenové ponuky, vybrať zhotoviteľa diela a poveriť predsedníctvo Cirkevné-
ho  zboru  o  uzatvorenie  zmluvy  s  vybratou  firmou  Benel.  Samotná  realizácia  sa  uskutočnila  v
mesiacoch August-September a bola úspešne ukončená a dielo odovzdané. Sestra predsedníčka HV
prečítala správu HV, v ktorej vyhodnotila hospodárenie zboru za 1.štvrťrok 2017. Prerokoval sa stav
plnenia úloh, pozvanie na deň LOS v Partizánskej Ľupči, stretnutie spevokolov, Dištriktuálny deň VD
a mnoho ďalších podujatí.

Tretie riadne zvolané presbyterstvo sa uskutočnilo dňa 30.11.2017 kde sme si vypočuli správu
predsedníčky HV o hospodárení za 2. a 3.štvrťrok 2017. Bolo potrebné riešiť prípojku elektrickej ener-
gie na farskom úrade nakoľko je v havarijnom stave nástrešník a mnoho ďalších úloh.

Úlohy na rok 2017 boli vo väčšej miere splnené. Z tých splnených materiálnych úloh by som
spomenul vyčistenie areálu starej školy od starej trávy a pokosenie novej trávy, ktoré je potrebné vy-
konávať každý rok.  Bolo potrebné vytiahnuť za pomoci  nášho požiarneho zboru vodu z  priestoru
kotolne starej školy, kde sa upchala odtoková gulička a nastal havarijný stav s veľkým neodtekajúcim
množstvom vody. Podarilo sa nám vykonať opravu a revíziu elektroinštalácie v chráme Božom a zor-
ganizovať zborový zájazd do Banskej Štiavnice.

Ďakujem všetkým bratom a sestrám ktorí  sa  mohli  zúčastniť  brigád.  Čaká nás  ešte  oprava
oplechovania a výmena krytiny na streche kostola, vymaľovanie interiéru kostola a mnoho iných diel-
čich úloh.

Z duchovných splnených úloh sme mali slávnosť konfirmácie, zlatej konfirmácie, náš spevokol
za zúčastnil na mnohých vystúpeniach a stretnutí spevokolov, tábor detí z detskej besiedky, účasť na
dištriktuálnom dni a veľa ďalších podujatí organizovaných LOS alebo VD.

V nesplnených materiálnych úlohách nás čaká oprava alebo kompletná výmena strešnej krytiny
na kostole + vymaľovanie vnútorných priestorov kostola, dokončenie publikácie o našom Cirkevnom
zbore.
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V duchovnej oblasti nás čaká zorganizovať aj tento rok konfirmáciu, zlatú konfirmáciu v prípa-
de záujmu zlatých konfirmandov, obnoviť stretávanie rodín v našom zbore, tábor s detskou besiedkou,
zborový zájazd atď…

Bratia a sestry, dovoľte mi, aby som poďakoval všetkým, ktorí pomohli rôznou činnosťou náš-
mu cirkevnému zboru v roku 2017. Poďakovať sa chcem tiež bratovi farárovi, všetkým členom a fun-
kcionárom  zboru,  spevokolu,  pracovníkom  Detskej  besiedky  a  všetkým  organizačným  zložkám
Cirkevného zboru. Ďakujem aj Vám bratia a sestry, že zostávate verný v Kristu a svojou účasťou na
službách Božích, na zborových konventoch, ale aj na rôznych zborových podujatiach vytvárate jedno
veľké spoločenstvo veriacich. Nech Vám Boh žehná!

Vykonané práce v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovská Kokava v roku
2017:

 Materiálna oblasť

– revízia a oprava elektroinštalácie – úloha splnená
– zriadiť webovú stránku Cirkevného zboru – úloha splnená
– dokončiť a vydať publikáciu o histórii Cirkevného zboru od najstarších čias podnes – úloha

trvá
– oprava a vymaľovanie interiéru kostola – úloha trvá
– vykonať rekonštrukciu budovy bývalej cirkevnej školy na zborový dom – úloha trvá
– vyhlásiť verejnú zbierku na opravu a vymaľovanie interiéru kostola v zbore, ale aj v celej cir-

kvi prostredníctvom biskupského úradu – úloha trvá
– zabezpečiť riadny chod Cirkevného zboru v materiálnej a duchovnej oblasti – úloha splnená
– položenie dlažby v kuchynke pri zborovej miestnosti – úloha trvá

Duchovná oblasť
– pripraviť a uskutočniť slávnosť zlatej konfirmácie v Cirkevnom zbore – úloha splnená
– pripraviť a uskutočniť národný týždeň manželstva v Cirkevnom zbore – úloha splnená
– pokračovať v stretávaní rodinného spoločenstva a na biblických hodinách – úlohy sa priebež-

ne plnia
– zúčastniť sa stretnutia spevokolov Liptova – úloha splnená
– zúčastniť sa na dištriktuálnom dni VD – úloha splnená čiastočne
– organizačne a materiálne zabezpečiť detskú besiedku v Cirkevnom zbore vrátane jej vystúpe-

ní počas roka – úloha splnená
– organizačne a materiálne zabezpečiť zborový spevokol v Cirkevnom zbore vrátame jeho vy-

stúpení počas roka – úloha splnená

V Liptovskej Kokave dňa 06.02.2018

Radovan Fronko v.r.
 zborový dozorca
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Plánované úlohy na rok 2018
Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2018 v materiálnej oblasti:

- zabezpečiť opravu prípadne výmenu strešnej krytiny na kostole
- zabezpečiť opravu prípojky elektrickej energie do budovy fary
- zabezpečiť priebežnú údržbu a opravy na budove starej školy

Návrh hlavných úloh Cirkevného zboru pre rok 2018 v duchovnej oblasti:
- pripraviť a uskutočniť slávnosť konfirmácie v Cirkevnom zbore
- pripraviť a uskutočniť slávnosť zlatej konfirmácie v Cirkevnom zbore
- pripraviť a uskutočniť národný týždeň manželstva v Cirkevnom zbore
- pokračovať v stretávaní rodinného spoločenstva a na biblických hodinách
- zúčastniť sa stretnutia spevokolov Liptova
- zúčastniť sa na dištriktuálnom dni VD
- organizačne a materiálne zabezpečiť detskú besiedku v 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 06.02.2018

Spracoval:

Radovan Fronko v.r.
 zborový dozorca  
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Správa Hospodárskeho výboru za rok 2017
Správa o kontrole výsledkov hospodárenia za rok 2017

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 1–181 na
bežnom účte, položky číslo 1–158 v pokladni a detská besiedka od položky číslo 1–18 pokladničného
denníka.  Kontrola účtov sa prevádzala podľa pokladničného denníka príjmov a výdavkov a podľa
priložených účtovných dokladov z položky na položku.

Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Pokladničné doklady boli podľa Cirkevno–práv-
nych predpisov opatrené zborovou pečiatkou a podpismi predsedníctva Cirkevného zboru.

Príjmy Cirkevného zboru podľa účtovného výkazu tvoria:
1.) Cirkevný príspevok;
2.) Milodary;
3.) Ofery;
4.) Príjmy z nájmu (ako sú príjmy z prenájmu pozemkov, z predaja časopisov a kníh);
5.) Úroky v PKB;
6.) Ostatný príjem.

Výdavky Cirkevného zboru podľa účtovného výkazu tvoria:
1.) Opravy a investície;
2.) Výdavky na služby (tu patrí cestovné, telefónne poplatky, …);
3.) Prevádzková réžia (tu patrí spotreba energií a materiálu, daň z príjmu, daň z nehnuteľ-

ností, bankové poplatky, …);
4.) Ostatné výdavky (tu patria dary a príspevky vyšším COJ, odvedené ofery, …).

Na poslednom zasadnutí  Zborového hospodárskeho výboru,  ktoré sa konalo dňa 23.januára
2018 bol predložený koncoročný účtovný výkaz. O koncoročnom účtovnom výkaze k 31.decembru
2017 by som Vás bližšie informovala.

Výsledok hospodárenia Cirkevného zboru k 31.decembru 2017 je nasledovný:

Stav v pokladni:  216,46 €
Detská besiedka:  532,99 €
Stav na bežnom účte: 19.749,98 €
Stav na termínovanom účte k 31.12.2017:  0,00 €
Finančné prostriedky Cirkevného zboru celkom: 20.499,43 €

Na poslednom zasadnutí Zborového hospodárskeho výboru dňa 23.januára 2018 bol tiež pred-
ložený návrh rozpočtu na rok 2018 a doporučený na prerokovanie Presbyterstvom. Uvedený návrh roz-
počtu bol prerokovaný na zasadnutí Presbyterstva dňa 12.februára 2018 s doporučením, aby konvent
návrh rozpočtu schválil. Pri dodržaní navrhovaného rozpočtu bez opravy strechy by sme v roku 2018
mali hospodáriť s prebytkom 1.780,00 €.

V Liptovskej Kokave dňa 7.februára 2018

Spracovala:

Želmíra Bartošová v.r.
predseda Zborového hospodárskeho výboru
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Rozpočet na rok 2018
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Rozpočet Skutočnosť rozdiel Rozpočet

2017 1 – 12/2017 2018

Výdavky (a) (b) (b-a) (a)

Opravy 0
Obstaranie majetku 0
Cestovné 600 0 -600 600
Repre 30 0 -30 30
Telefóny 200 175 -25 200
Stočné 450 497 47 450
Revízie 500 0 -500 500
Poistky 430 429 -1 430
Ostatné 418
Služby celkom
Časopisy 33
Ceniny 0 0 0 0
Kancelárske potreby 100 130 30 100
PHM 50 28 -22 50
Čistiace potreby 30 20 -10 30
Ostatný materiál 771 -229
Vodné 400 408 8 400
EE -11
Plyn -151
Energie celkom -154
Daň z príjmu 130 116 -14 130
Daň z nehnuteľnosti 100 55 -45 100
Daň z úroku 0 0 0 0
Poplatky 150 294 144 300
Prevádzková  réžia -267

Ostatné výdavky
Spolu výdavky:

Príjmy
z darov
Dary – iné organizácie 0 0 0 0
z ofier
z cirk.príspevku -80
ostatné - administr. 0 0 0 0
úroky 0 0 0 0
ostatné príjmy -161
Príjmy spolu

Hospodársky výsledok

Skutočnosť – 
rozpočet

10 000 8 793 -1 207
1 000 -1 000 1 000

1 500 1 918 1 500
14 710 11 812 -2 898 4 710
1 000 1 033 1 000

1 000 1 000

3 000 2 989 3 000
2 500 2 349 2 500
5 900 5 746 5 900

8 460 8 193 8 610

1 500 3 138 1 638 1 500
24 670 23 143 -1 527 14 820

7 600 11 484 3 884 7 600

3 200 4 650 1 450 3 200
3 800 3 720 3 800

2 000 1 839 2 000
16 600 21 693 5 093 16 600

-8 070 -1 450 6 620 1 780
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