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Biblický úvod: 1.Samuelova 17 

Z vojska Filištíncov vystupoval predbojovník, ktorého meno bolo Goliáš. ....Keď Saul a celý 

Izrael počul tieto slová Filištínca, zľakli sa a náramne sa báli.“ Z vojska Filištíncov 

vystupoval predbojovník, ktorého meno bolo Goliáš z Gatu, vysoký šesť lakťov a jednu 

piaď. Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera... Nato sa Dávid 

opýtal mužov, ktorí stáli pri ňom: Čo dostane muž, ktorý zabije toho Filištínca a sníme 

pohanenie z Izraela? Veď kto je ten neobrezaný Filištínec, čo potupoval šíky živého 

Boha?... Potom Saul obliekol Dávida do svojich šiat, dal mu na hlavu bronzovú prilbu a 

navliekol mu pancier. Dávid si pripásal i meč na šaty a chcel pokročiť, ale nebol na to 

navyknutý, a tak povedal Saulovi: Nevládzem v tom chodiť, lebo nie som na to navyknutý. I 

zložil to Dávid zo seba. Vzal si do ruky palicu, vybral z potoka päť hladkých kameňov, vložil 

ich do kapsy medzi pastierske náčinie, ktoré mal, vzal si do ruky prak, a tak sa približoval k 

Filištíncovi. Keď Filištínec pozrel a videl Dávida, pohrdol ním, lebo bol len mladíkom 

červenolícim a pekným na vzhľad. Nato Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku 

mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina moc nos tí, Boha 

izraelských šíkov, ktorého ty si potupoval. Dnes ťa Hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa 

a zotnem ti hlavu. 

 

Milí bratia a milé sestry! 

 

Väčšina z vás pozná tento príbeh o Dávidovi a obrovi Goliášovi pravdepodobne už od detstva. 

Učia sa o ňom deti na detskej besiedke, na hodinách náboženstva. V našom prečítanom texte 

sme sa teda dozvedeli o pripravovanom boji, ktorý sa zdá v očiach ostatných ľudí vopred 

prehraný. Boj mladého neskúseného Dávida proti skúsenému veľkému bojovníkovi 

Goliášovi, ktorý podľa prepočtu mal výšku takmer 3 metre.  

Zo svojho života pozná asi každý nejakého obra, nejakého Goliáša, s ktorým zápasíme. Pre 

jedného je Goliášom nezamestnanosť, nedostatok financií, strata blízkej osoby, naša choroba 

alebo choroba blízkeho. Pre iného je obrom, s ktorým bojuje, nejaká závislosť, napr. na 

alkohole, nakupovaní, internete, na dobrom imidži... Možno niekto bojuje s vlastnou postavou 

a s tým, ako ho vidia ostatní.  

No s takýmto obrom môžeme bojovať aj v našej cirkvi, aj v zbore, ktorého sme členmi. Môžu 

to byť technické a hospodárske problémy, s ktorými zápasíme. Môžu to byť jednotliví ľudia, 

ktorí možno nemajú porozumenie pre aktivity, ktoré sa v zbore dejú. A nám neostáva nič iné, 

aby sme sa s nimi pustili do pomyselného boja a neustále im vysvetľovali, prečo sa daná akcia 

deje, prečo je dôležité, aby aj oni priložili ruku k dielu. A veľmi ťažký boj zvádzame aj vtedy, 

keď iných presviedčame napríklad o tom, že si voči zboru musia plniť aj isté povinnosti.  

Často sa cítime ako Dávid v prečítanom kázňovom texte. Malí, bezmocní, možno neskúsení. 

Ale čo je dôležité si na tomto príbehu všimnúť, je fakt, že Dávid do boja s Goliášom ide 

s dôverou v Hospodina, že On mu v tomto ťažkom boji pomôže. Že bude stáť pri ňom 

a neopustí ho.   
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Ako sa dozvedáme, Dávid ide do boja bez akejkoľvek výzbroje. Saul mu síce ponúkol 

vojenskú výbavu, no Dávid toto odmieta. Nevie, nevládze v tom chodiť. Dozvedáme sa, že „si 

vzal do ruky palicu, vybral z potoka päť hladkých kameňov, vzal si do ruky prak a tak sa 

približoval k Filištíncovi.“ 

Dávid do tohto boja ide s vedomím: Boh do mňa vložil všetko, čo potrebujem, aby som obra 

premohol. 

Milí priatelia, aj nám dáva Pán Ježiš Kristus veľa potrebného. Možno si ani neuvedomujeme, 

že to máme, ale aj tým málom, čo máme, sa môžeme pustiť do veľkého boja. Tak, ako Dávid, 

aj my máme istotu, že v tom boji nie sme sami. O tomto nás uisťujú slová nábožnej piesne: 

Tvoju vôľu verne plniť, zo srdca chcem celého. Ráč ma k tomu uspôsobiť, veď si Pánom  

všetkého: V pokušení pri mne stoj, bojovať daj dobrý boj, podopieraj, pridaj sily, nech 

nezblúdim, Kriste milý. (ES 163) 

Aj my sme v r. 2012 v našom cirkevnom zbore bojovali: bojovali sme v duchovnej oblasti za 

to, aby sa zvyšoval záujem ľudí o účasť na službách Božích, aby si svoje miesto našli aj deti 

a mládež. Neraz sme museli bojovať aj s posudzovaním a ohováraním ľudí, ktorí síce na 

služby Božie či iné aktivity v našom zbore nechodia, ale majú o dianí v zbore a o ľuďoch 

skreslený pohľad. Hoci boj proti ohováraniu a posudzovaniu je veľmi ťažký, človek nemá 

voči nemu žiadnu výzbroj, napriek tomu sme mohli bojovať a pravdu dokazovať nielen 

našimi slovami, ale aj našim konaním.   

Bojovali sme aj v technickej a hospodárskej oblasti: boj pri získavaní financií na opravu 

strechy kostola, boj pri výbere dodávateľa a zhotoviteľa stavby nebol vôbec ľahký. Tak, ako 

Dávid, aj my sme sa v tomto boji stretli s neporozumeniami, možno až s opovrhovaním. No 

s Božou pomocou sme tento boj začali, a videli sme v ňom naše veľké víťazstvá.  

Aj v tomto roku, ktorý sme nedávno začali, budeme zvádzať viacero bojov: v osobnom 

živote, v pracovnom živote, budeme zvádzať boje vo vzájomných vzťahoch, a samozrejme, 

opäť budeme zápasiť na duchovnom a hospodárskom poli v našom cirkevnom zbore.  

Preto je dôležité, aby sme do týchto bojov vstupovali s prosbou o Božie požehnanie, o Božie 

vedenie, o silu vytrvať. Aby pre nás boli povzbudením slová piesne, ktorú často v kázňach 

citujem: Pre Krista, kresťan, smelo, obleč sa do zbroja! O Božie ide dielo, nezľakni sa boja! 

Tak, ako to bolo pri Dávidovi, tak to platí aj u nás: Boj, ktorý konáme, neslúži na oslavu nás, 

nášho konania. Ale všetko, čo konáme, by malo slúžiť pre to, aby sa dokázala moc a sláva 

Božia. Aby sme sa stotožnili so slovami evanjelia: Lukáš 17:10  Tak aj vy, keď vykonáte 

všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Neužitoční služobníci sme! Čo sme boli povinní 

vykonať, vykonali sme. 

Ak na nás predsa doľahnú obavy, úzkosť a prepadneme beznádeji, tak Pán Ježiš Kristus nás 

ubezpečuje: Dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Amen 
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Úvod ku kňazskej správe 

Bratia a sestry, vážení konventuáli. Dnes máme spoločne hodnotiť rok 2012. Je to nielen 

ďalší rok, ktorý sme spoločne prežili, ale je to zároveň prvý rok od môjho nástupu do pozície 

zborového farára v tomto cirkevného zboru. A hoci jeden rok pôsobenia nie je dlhá doba, 

môžem pokojne povedať, že počas tohto môjho ročného pôsobenia sme sa navzájom mohli 

viac spoznať, a spoločne sme vykonali veľké dielo – či už to bolo v oblasti duchovnej, alebo 

hospodárskej. Preto sa teda spoločne zamyslíme, ako toto naše spoločné dielo napredovalo.  

 

1. Bohoslužobný život 

Podľa záznamov v našej bohoslužobnej knihe poslúžili v našom zbore zvesťou slova 

Božieho viacerí kazatelia: hneď na začiatku nového kalendárneho roka poslúžil zvesťou 

slova Božieho študent evanjelickej teológie Milan Bartko. Vo februári nás navštívila sestra 

farárka Eva Kolesárová z Bratislavy. V júli sme si vypočuli kázeň v podaní Adriána Kaciána 

z Martina. Koncom augusta poslúžil kázňou dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik. 

Začiatkom septembra sme privítali brata farára Vladimíra Pavlíka zo Závažnej Poruby.  

Služby Božie.  

V Písme Svätom máme hneď na začiatku zmienku o stvorení sveta i o tom, čo sa dialo 

na siedmy deň: Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy deň si 

odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. Každý človek má počas týždňa mnoho povinností, 

ktoré musí vykonať. No je dôležité, aby sme si našli v tomto hektickom čase aj čas na oddych. 

Na získanie nových telesných i duchovných síl. Je dôležité, aby sme si našli čas na stretnutie 

s inými ľuďmi, ktorí žijú nielen s nami, v jednej domácnosti, ale aj s tými, ktorí žijú okolo 

nás. A práve siedmy deň v týždni,  nedeľa, počas ktorej sa stretávame na službách Božích, má 

byť takýmto dňom  Slovo Božie, ktoré zaznieva na službách Božích, nás chce povzbudzovať, 

posilňovať, potešovať, ale aj napomínať.  

Teším sa, že aj v r. 2012 v našom zbore prichádzali na služby Božie zástupcovia 

všetkých generácií: prichádzali na ne deti z náboženstva, ich rodičia. No medzi najpočetnejšiu 

skupinu, ktorá navštevuje služby Božie, patria práve starí rodičia a dôchodcovia. Na služby 

Božie pravidelne prichádzajú aj deti, ktoré sa pripravujú na konfirmáciu. Účasť na službách 

Božích je povinná pre žiakov pripravujúcich sa na konfirmáciu. Je potešiteľné, že deti, ktoré 

boli v r. 2012 konfirmované, naďalej navštevujú služby Božie a zapájajú sa aj do ostatných 

činností v cirkevnom zbore.  

Hlavné Služby Božie Sú základnou zložkou bohoslužobného života každého, a teda 

i nášho cirkevného zboru. V uplynulom roku sme sa na nich stretli spolu 56 krát. Bývali vždy 

o 9
00

 v kostole, alebo v zborovej sieni, v závislosti od ročného obdobia a počasia. 

Navštevovalo ich priemerne  61 bratov a sestier.  Je to o 6 účastníkov viac, ako v r. 2011.  
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Počas zimných mesiacov, kedy je na ceste poľadovica a sneh, navštevuje služby Božie 

menej návštevníkov. Akonáhle sa oteplí a roztopí sa sneh, účasť sa zvýši. Najmenší počet 

návštevníkov na hlavných službách Božích bol 9.apríla na Veľkonočný pondelok, kedy prišlo 

iba 14 ľudí. Najviac účastníkov sme mali 20.mája, kedy sme si pripomínali deň matiek, 

a počas ktorého vystúpilo 23 detí s nacvičenými básničkami. V tento deň prišlo do kostola 

139 návštevníkov. Do tohto priemeru nie je započítaná nedeľa 26.august 2012, kedy sme si 

pripomínali 30.výročie prenesenia a znovupostavenia kostola. V tento deň sa na hlavných 

službách Božích zúčastnilo 705 ľudí.  

 Na službách Božích bolo zvestované Slovo Božie Starej aj Novej Zmluvy a riadili 

sme sa poriadkom agendy našej cirkvi.  

Keďže máme kostol aj zborovú miestnosť mimo obce, tak využívame na dovoz ľudí 

na služby Božie autobus, ktorý priváža ľudí z Andíc, Beníc, Galovian a Svätého Kríža. Vďaka 

Pánu Bohu, že je takáto možnosť a že na služby Božie môžu prichádzať aj ľudia, ktorí by sa 

na ne inak nemohli dostať. Treba si ale uvedomiť, že táto služba nie je zadarmo. Za to, že 

autobus dopraví ľudí na služby Božie, a následne po skončení ich odvezie aj domov, platíme 

približne 37 € za jednu nedeľu. Pritom nedeľňajšie ofery, ktoré  sa vyzbierajú pri východe 

z kostola či zo zborovej siene, málokedy dosiahnu takúto výšku, väčšinou sú nižšie. Preto by 

sa veriaci, ktorí využívajú odvoz autobusom, mali k tomuto zodpovedne postaviť a zamyslieť 

sa nad tým, či výška milodaru, ktorý vložia do košíka či pokladničky pri vstupe do kostola či 

zborovej siene, je vôbec adekvátna výške cestovného, ktoré by inak museli zaplatiť na bežnej 

autobusovej linke. Na Slovensku sú aj iné zbory, ktoré zabezpečujú dopravu veriacich na 

bohoslužby, ale títo veriaci okrem bežného milodaru prispievajú aj na autobus.  

Ako príklad môžeme spomenúť zbory Kostolné či Vrbovce na západnom Slovensku, 

kde ľudia zvoz autobusom z kopaníc neberú ako nejakú samozrejmosť, ale prispievajú aj na 

cestovné. Samozrejme, že nie v takej výške, koľko stojí bežné cestovné, ale cirkevný zbor, 

podobne ako náš, tam prispieva na autobus, ale na jeho zaplatení sa podieľajú aj samotní 

veriaci.  

Nešporné Služby Božie sa v uplynulom roku konali 32 krát. Stretávali sme sa v 

Gôtovanoch v modlitebni v prvú a tretiu nedeľu v mesiaci. Počas druhej nedele v mesiaci 

prebiehali služby Božie v Galovanoch v kultúrnom dome. Priemerne sa na nešporných 

službách Božích, ktoré sa konajú vždy o 14,00 hod, zúčastňuje 17 ľudí  v Galovanoch, čo je 

priemerne o jedného viac, ako v r. 2011. Tu prichádzajú väčšinou ženy v strednom a vyššom 

veku. V Gôtovanoch je priemerná účasť okolo 20 ľudí a zloženie veriacich je rozličné. 

Prichádzajú tam aj deti so svojimi rodičmi. Je potešiteľné, že na tieto služby Božie 

prichádzajú aj konfirmandi, ktorí sľubovali vernosť Pánu Bohu v r. 2012. Naproti r. 2011 

návštevnosť mierne klesla. Príčinu vidím v tom, že ľudia z Nižných Gôtovian - Fiačíc to majú 

do modlitebne vo Vyšných Gôtovanoch ďaleko. Počas prác na poli v jarných a jesenných 

mesiacoch mnohí uprednostňujú práve prácu na poli, a to aj v nedeľu. Na Službách Božích sa 

zúčastňujú najmä veriaci z Vyšných Gôtovian, ktorých je ale v tejto často Gôtovian veľmi 

málo.  
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 Adventné a pôstne stredtýždňové Služby Božie sa konali v príslušných obdobiach raz 

do týždňa v Svätom Kríži a v Galovanoch. Pôstne stredotýždňové služby Božie bývali 

v Galovanoch v stredu, v Svätom Kríži vo štvrtok. Pri adventných službách Božích nastala 

zmena: oboje bývali v jeden deň – vo štvrtok, a to v Galovanoch o 14,00 hod a v Kríži o 15,00 

hod. Tento systém vyhovuje viac nielen duchovnému pastierovi, ale i samotným veriacim. 

Priemerne sa na stredotýždňových adventných a pôstnych službách Božích zúčastňovalo 

v Galovanoch 17 ľudí počas pôstu a 15 ľudí počas adventu. V Kríži to bolo priemerne 15 ľudí 

počas pôstu a 15 ľudí počas adventu.  

 V zbore sme mali aj nasledovné služby Božie:  

- Na Zelený štvrtok sa na SB zúčastnilo 32 ľudí; naproti roku 2011 o 15 viac 

- Na Veľký piatok (6.4) sa na službách Božích zúčastnilo 132 ľudí; naproti roku 2011 

o 46 viac 

- Počas 1.veľkonočnej slávnosti na Veľkonočnú nedeľu sa na SB zúčastnilo 110 ľudí; 

o 9 viac ako v r. 2011 

- Počas 2.veľkonočnej slávnosti na Veľkonočný pondelok sa na SB zúčastnilo 14 ľudí; 

o 4 viac ako v r. 2011 

- slávnosť konfirmácie, počas ktorej pristúpilo 5 mladých ľudí, sa konala 13.mája 2012 

a zúčastnilo sa na nej 114 ľudí.  

- Počas 1.svätodušnej slávnosti sa na SB zúčastnilo 62 ľudí; o 7 viac ako v r. 2011 

- Počas 2.svätodušnej slávnosti sa na SB zúčastnilo 69 ľudí; ak odpočítame 35 žiakov 

a učiteľov z Evanjelickej ZŠ v Bratislave, ktorí nás počas tohto sviatku navštívili, 

dostaneme sa k číslu 34; to znamená, že v tento sviatok prišlo na SB o 28 viac 

domácich veriacich, ako v r. 2011 

- Na SB venovaných Petrovi a Pavlovi (29.6) sa zúčastnilo 12 ľudí; o 4 viac ako v r. 

2011 

- Na SB venovaných 30.výročiu Pamiatky prenesenia, znovupostavenia a posvätenia 

nášho kostola v Svätom Kríži sa zúčastnilo 705 ľudí.  

- Na SB venovaných Poďakovaniu za úrody zeme (7.10) sa zúčastnilo 113 ľudí; o 40 

viac ako v r. 2011  

- Na SB venovaných Pamiatke reformácie (31.10) sa zúčastnilo 20 ľudí; o 3 menej ako 

v r. 2011  

- Na SB venovaných Pamiatke zosnulých (6.11) sa zúčastnilo spolu 78 ľudí; o 12 

menej ako v r. 2011  

- Na SB venovaných Pamiatke posvätenia kostola (11.11) sa zúčastnilo 65 ľudí; o 4 

viac, ako v r. 2011 

- Počas Štedrého večera sa v Gôtovanoch stretlo 92 ľudí (o 3 viac ako v r. 2011); 

v Svätom Kríži bola účasť na slávnostných štedrovečerných SB približne 1100 ľudí (o 

300 viac ako v r. 2011). V rámci nich vystúpilo 35 detí s pásmom vianočných básní a s 

piesňou, ktoré sme spoločne nacvičovali na hodinách náboženstva a na besiedke. Do 

programu boli zapojení aj žiaci zo ZUŠ v Liptovskom Mikuláši, ktorí na harmonikách 

zahrali vianočné piesne a koledy.  
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Dĺžka mojich kázni bola v priemere 12 - 15 minút. Kázne prednášam na základe 

písomnej prípravy s použitím dostupných materiálov. V zvesti slova Božieho sa zamýšľam 

nad kázňovým textom, a snažím sa ho aplikovať do nášho bežného každodenného života.  

V zbore sme mali aj nasledovné zborové akcie s duchovným zameraním: 

- 19.február: návšteva sestry farárky Evy Kolesárovej, poslúženie zvesťou slova 

Božieho na hlavných Službách Božích a debata so sestrou farárkou o Misii v Afrike 

- 20.máj: navštívila nás kapela Ministerstva vnútra SR; prihovorili si viacerí 

duchovní predstavitelia z rezortu MV SR; účasť približne 700 návštevníkov.  

- 28.5. návšteva detí z EZŠ z BA, ktoré vystúpili na slávnostných svätodušných 

službách Božích  

- 1.jún: sa náš zbor zapojil do celoslovenskej akcie Noc kostolov. Počas akcie bol náš 

kostol sprístupnený pre domácich i návštevníkov do neskorých večerných hodín. 

Návštevníci mohli zapojiť do vedomostnej súťaže a pozrieť si i vežu kostola.  

- 13.júl 2012: návšteva detí a vedúcich z CZ Háj v rámci spoznávacieho výletu; počas 

akcie prezentovali svoju činnosť policajti a hasiči; nechýbala ani spoločná grilovačka; 

náš CZ ich s radosťou privítal a spoločne sme s návštevníkmi z Hája mali jednodňový 

detský tábor   

- 26.august: počas slávnosti 30.výročia postavenia a posvätenia chrámu poslúžil 

zvesťou slova Božieho dôstojný brat generálny biskup ECAV Miloš Klátik 

- 25.november: návšteva detského spevokolu ZVONČEK z CZ Hybe, ktorí spolu so 

svojim duchovným pastierom potešili prítomných pásmom piesní. Taktiež predstavili 

svoje CDčka.  

Mimozborové spoločné duchovné aktivity 

Uskutočnili sme viaceré mimozborové duchovné aktivity a zborové výlety zamerané na 

vzájomné spoznávanie sa a na spoznávanie iných zborov a veriacich. Jedná sa o nasledovné 

aktivity:  

- V máji (4.5) sa konal celodenný výlet s konfirmandmi. Navštívili sme drevený 

artikulárny kostol v Hronseku, evanjelické kostoly v Hornej Mičinej, Banskej Bystrici, 

Zemianskom Podhradí, zámok vo Zvolene. Prezreli sme si mesto Trenčín, Nové 

Mesto nad Váhom a Starú Turú.  Výlet sme ukončili návštevou hradu v Čachticiach.  

- V júni sa deti zúčastnili na celoseniorátnom stretnutí detí v Žaškove. (23.6) 

- Koncom júna sme sa zúčastnili na celoslovenskom stretnutí evanjelikov v Lučenci; 

na spiatočnej ceste sme navštívili aj kostol v Hronseku 

- Začiatkom septembra sme s deťmi a skupinkou dospelých navštívili CZ Háj, kde sme 

na SB spoločne začali nový školský rok  

- 16.septembra sme sa v Istebnom zúčastnili na SB, na ktorých sa zúčastnili aj veriaci 

z iných artikulárnych zborov 

- 18.11. sme sa zúčastnili slávnosti inštalácie v Dolnom Kubíne.  
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2. Sviatosti 

 a/ Krst Svätý  

Sviatosť krstu svätého je významným medzníkom nielen v živote rodiny, ale aj 

v živote cirkevného zboru. Veď pokrstením sa dieťa, alebo aj dospelý človek stáva členom 

rodiny, ktorú tvoria evanjelickí veriaci. Pokrstením je človek odovzdaný do Božej priazne 

a ochrany. K tejto sviatosti je potrebné pristupovať s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. 

Preto je dôležitý pohovor s rodičmi a krstnými rodičmi, v ktorom im poukazujeme na význam 

tejto sviatosti, i na to, akým spôsobom rodičia a krstní rodičia majú vychovávať svoje dieťa.  

Krsty prebiehali zásadne v kostole, ale mali sme aj jeden krst v modlitebni v Gôtovanoch. 

V našom CZ bolo v uplynulom roku pokrstených 19 detí. Z toho 10 chlapcov a 9 dievčat. Je 

to o 12 detí viacej, ako tomu bolo v r. 2011. Je potešiteľné, že pokrstené boli nielen maličké 

deti, ale aj deti, ktoré navštevujú základnú školu. Z uvedeného počtu 19 detí bolo pokrstených 

5 žiakov miestnej základnej školy. Jednalo sa o žiakov 2., 4., 5., 8. a 9.ročníka.  

Vzhľadom k tomu, že náš kostol je vyhľadávaný pre svoju majestátnosť a kultúrny  zážitok, 

v ňom bolo v ňom pokrstených aj 5 detí, ktoré sú ale členovia iných cirkevných zborov, kde 

boli tieto deti aj zapísané v matrike pokrstených.  

 

 b/ Večera Pánova.  

Večera Pánova sa prisluhovala v uplynulom roku v Svätom Kríži v kostole 

i v zborovej sieni, ako aj v dome smútku v Galovanoch a v modlitebni v Gôtovanoch. 

Prisluhuje sa vždy v rámci SB, a to v prvú nedeľu v mesiaci. Prisluhuje sa tiež pri konfirmácii 

a niektorých výnimočných príležitostiach. V Galovanoch počas pôstu a adventu, 

v Gôtovanoch približne každý 2 mesiac v roku.  

Počas prijímania posväteného chleba a vína pristupujú k oltáru aj deti 

a predkonfirmačná mládež, ktorí síce neprijímajú hmotné dary, ale prijímajú osobné 

požehnanie.  

Počas minulého roku pristúpilo k sviatosti Večere Pánovej celkom 802 

komunikantov, z toho 143 mužov (118 v r. 2011)  a 659 žien (596 v r. 2011). Je to celkovo 

o 88 viac, ako v r. 2011. Naproti roku 2010 je to nárast až o 141 komunikantov.  

Doma bola prislúžená Večera Pánova 2 ženám. V nemocnici bola VP prislúžená 6 

ženám.  

 

4. Konfirmácia.  

 Aj v r. 2012 mladí ľudia sľubovali v našom kostole vernosť Pánu Bohu i evanjelickej 

cirkvi. Teším sa, že svoj sľub sa snažia aj dodržať. Pravidelne sa zúčastňujú stretnutí dorastu, 



CZ ECAV Svätý Kríž – Lazisko                 Kňazská správa za rok 2012 
 

9 
 

prichádzajú na služby Božie. Niektorí dokonca aktívne pomáhajú pri hospodárskych prácach. 

Najnovšie niekoľko dobrovoľníkov z radu konfirmandov prejavilo záujem pomáhať na 

detskej besiedke. Títo mladí ľudia pochopili, že sa o nich zaujímame a že nám nie je 

ľahostajné, čo robia, s kým sa schádzajú a kde sa nachádzajú.  

V minulom roku počas konfirmačnej slávnosti potvrdilo sľub, ktorý za nich pri krste 

dali ich rodičia a krstní rodičia, a svoju vieru vyznalo 5 mladých bratov a sestier  - 3 chlapci 

a 2 dievčatá. Je to o jedného menej, ako v roku 2011.  

Okrem nich boli na vlastnú žiadosť konfirmovaní aj traja dospelí, ktorí chceli dať 

pokrstiť svoje dieťa, resp. chceli sa stať krstnými rodičmi tohto dieťaťa, ale konfirmáciu 

nemali spravenú. Konfirmácii dospelých predchádzala intenzívna konfirmačná príprava 

a výučba.    

 Aby dieťa mohlo pristúpiť ku konfirmácii, musí splniť viacero podmienok 

stanovených smernicami Liptovsko – oravského seniorátu. Slávnosti konfirmácie predchádza 

dvojročná konfirmačná výučba, počas ktorej študujeme Písmo Sväté a ako učebná pomôcka 

nám slúži konfirmačná príručka Verím a sľubujem. Okrem pravidelnej výučby musí 

navštevovať služby Božie, stretnutia dorastu.  

V roku 2013 mali ku konfirmácii pôvodne pristúpiť 2 chlapci z Galovian a 3 dievčatá 

z Galovian, Svätého Kríža a Laziska. 

V tomto zložení ale nastala zmena. Záujem o konfirmáciu prejavil jeden chlapec 

z Galovian, ktorý navštevuje spojenú evanjelickú školu v Liptovskom Mikuláši. Na žiadosť 

jeho rodičov prestúpil z rímskokatolíckej cirkvi do ECAV a usilovne sa venuje konfirmačnej 

výučbe. Aktívne sa zapája aj do iných aktivít v zbore a jeho snahu si veľmi vážime. 

S poľutovaním ale treba povedať aj to, že koncom kalendárneho roka 2012 som musel 

písomne napomenúť rodičov dvoch dievčat z Laziska a z Kríža a informovať ich 

o podmienečnom vylúčení z konfirmačnej prípravy, nakoľko tieto si neplnili svoje povinnosti 

a odmietali sa zúčastňovať na službách Božích i na stretnutiach dorastu.  

Výsledkom tohto opatrenia je, že jedno z dievčat po takomto opatrení od nového 

kalendárneho roka začalo pravidelne navštevovať služby Božie a začalo sa zaujímať aj 

o stretnutia dorastu. Druhé zo spomínaných dievčat z Laziska sa rozhodlo, že ku konfirmácii 

nepôjde, v čom ju podporuje aj jej rodina, ktorá ju pôvodne na konfirmačnú výučbu prihlásila, 

a bola oboznámená s podmienkami výučby.  

 

5. Kazuálie. 

 a/ Sobáše.  

Počas uplynulého roka sa z nášho zboru nesobášil žiaden člen. V našom chráme ale 

boli zosobášené 3 manželské páry z iných CZ. Všetky sú zmiešané, ani jeden nie je 

evanjelický. Tie sa ale nezapisujú v našej matrike pod poradovým číslom. Takéto manželstvá 
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sú evidované vo svojich cirkevných zboroch. Aby mohol byť evanjelik sobášený v kostole, 

musí splniť podmienku, že musí byť aj konfirmovaný. Tak isto musí byť konfirmovaný aj 

evanjelický svedok. Taktiež sme požehnali jeden manželský pár, ktorý bol zosobášený 

civilným spôsobom na obecnom úrade.  

 

 b/ Pohreby. 

 Práve som hodnotil činnosti v našom cirkevnom zbore, ktoré prinášajú ľuďom radosť 

a potešenie. Jedná sa o situácie, s ktorými človek počíta a na ktoré sa dlhodobo pripravuje, No 

sú aj situácie, ktoré nás zaskočia  a úplne nám zmenia náš život. Sú to náhle odchody našich 

blízkych.  

S pozostalými vždy vediem rozsiahly rozhovor o živote zosnulého a o poriadku pohrebu. 

Úlohou duchovného pastiera je, aby potešil pozostalých, či už pri prvom kontakte s nimi, 

alebo na samotnej pohrebnej rozlúčke. Po zvesti slova Božieho nasleduje odobierka zameraná 

na dôležité momenty v živote zosnulého; pohreb nemá slúžiť na oslavovanie zosnulého, ale 

na potešenie pozostalých a poukázanie na fakt, aby sme aj my pamätali na nestálosť nášho 

života a počas nášho pozemského života sa oddali pod vedenie Božie.  

V uplynulom roku 2012 sme sa teda v nádeji vzkriesenia rozlúčili so 14 bratmi 

a sestrami. Odprevadili sme 9 mužov  a 5 žien, čo je o 4 menej, ako v roku predchádzajúcom.  

Pre spopolnenie svojich blízkych sa rozhodli pozostalí v 8mych prípadoch. V Svätom Kríži 

sme odprevadili 3 ľudí, v Lazisku 5 ľudí, v Galovanoch 2, a v Gôtovanoch 3, v Beniciach 1 

osobu. V jednom prípade sa jednalo o pohreb, ktorý sa konal na dvore rodinného domu. Lúčili 

sme sa aj bratom, ktorý spáchal samovraždu.   

V dvoch prípadoch som bol požiadaný o účasť pri uložení urny s popolom zosnulého, 

ktorému sme predtým vykonali riadnu evanjelickú pohrebnú rozlúčku.  

Najmladší pochovaný bol 46-ročný brat, najstaršou pochovanou bola 97 ročná sestra.  

 

6. Biblická a vnútromisijná práca v zbore. 

a/ Detská besiedka:  

V roku 2012 nastala ohľadom detskej besiedky zásadná zmena. Naproti roku 2011, kedy sa 

besiedka konala iba občas, sa v r. 2012 deti na detskej besiedke stretávali takmer pravidelne, 

a to každú sobotu o 13,00 hod. Väčšinou naše stretnutie trvá hodinu a pol. Podľa počtu detí, 

ktoré prichádzajú, vidím, že tento termín sa osvedčil. Teší má záujem detí o stretávanie sa 

s ostanými deťmi. Na besiedke preberáme biblické príbehy, učíme sa biblické veršíky a 

detské piesne, modlíme sa. K deťom je potrebné pristupovať spôsobom, ktorý im je vlastný. 

Preto nechýbajú súťaže a hry, ako názorné pomôcky využívam okrem bežných obrázkov aj 

filmy, ktoré púšťam na notebooku.  
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Spolu sme nacvičili aj básničky na vystúpenie ku dňu matiek, na záver školského roka a na 

vianočné vystúpenie.  

Besiedka sa nekonala iba počas prázdnin alebo v prípade, že sa vyučujúcemu duchovnému 

pastierovi vyskytli iné neodkladné pracovné či rodinné povinnosti.  

Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na pomoci 

s besiedkou, či už prípravou občerstvenia, alebo odvozom detí.  

V r. 2012 sa deti na besiedke stretli celkovo 23 krát. Priemerná účasť bola 14 detí.  

 

b/ biblické hodiny mládeže - dorast – je to stretnutie určené pre konfirmandov 

a katechuménov – teda žiakov od 7. ročníka vyššie. Počas r. 2012 prichádzali na dorast aj 

mladší žiaci. Dokonca prichádzali aj deti z katolíckeho náboženstva. Stretávame sa na fare 

alebo inde, podľa dohody, vždy v piatok o 16,30 hod. Zamýšľame sa nad slovom Božím, 

modlíme sa a utužujeme spoločenstvo aj prostredníctvom súťaží a hier. V prípade potreby sa 

dorastenci zapájajú aj do hospodárskych prác týkajúcich sa úpravu areálu fary a kostola.  

Navštevujeme aj zbory, kde už je dorast zabehnutý,  a kde naši dorastenci veľmi radi chodia, 

spoznávajú nových kamarátov a zapájajú sa do ich aktivít. Navštívili sme už dorast 

v Ružomberku a v zbore v Hybiach. Stretnutí dorastu  na fare sa zúčastňuje okolo 10 mladých 

chlapcov a dievčat, ak navštívime dorast v inom zbore, sme obmedzení kapacitou auta. Vtedy 

sa zúčastňujú priemerne 4 mladí bratia a sestry. Nakoľko sa týchto stretnutí zúčastňujú 

mládežníci nielen z Kríža, ale aj z Gôtovian a Galovian, je potrebné ich doviesť a odviesť. 

Ale aj počas cestovania máme spolu pekné rozhovory. Stretnutia trvajú približne dve hodiny. 

Ak ideme do iného zboru, tak aj viacej.  

c/ Nakoľko dopravné spojenie v Svätom Kríži a Lazisku je dosť obmedzené, z toho dôvodu sa 

u nás nekonajú biblické hodiny dospelých. . Ľudia by sa na ne nemali ako dopraviť. V roku 

2013 sa ale naskytla možnosť mať biblické hodiny v klube dôchodcov  na obecnom úrade 

v Svätom Kríži. Chcem po Veľkej noci uskutočniť niekoľko skúšobných biblických hodín. 

Mám túžbu, aby sa táto iniciatíva ujala, a aby aj v našom zbore sa ľudia vzdelávali a boli 

oboznamovaní s biblickými zaujímavosťami.  

d/ V našom CZ nefunguje pravidelné modlitebné spoločenstvo, ale samozrejme každú 

udalosť a aktivitu začíname modlitbou, napr. presbyterstvo, zasadnutie hospodárskeho výboru 

a pod.  

e/ V zbore nemáme pravidelné oficiálne stretávanie spoločenstva mužov alebo žien. Napriek 

tomu môžeme povedať, že takéto stretávanie žien funguje. Veď každý deň na faru prichádzajú 

dve, niekedy i viac žien, ktoré sprevádzajú našich turistov. Snažím sa o to, aby som s nimi 

strávil každý deň aspoň krátku spoločnú chvíľu. Vediem s nimi vzájomné rozhovory, kde sa 

dozvedám, čo ich teší, i čo ich trápi. Spolu hodnotíme duchovný a náboženský život. 
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f/ v našom zbore zborový spevokol nefunguje. Čo je ale potešujúce, je fakt, že záujem o spev 

majú deti z detskej besiedky. Spoločne sme nacvičili jednu pieseň, s ktorou spestrili 

štedrovečerný program. Veľa detí má hudobný talent, vedia hrať na hudobný nástroj. Počas 

uplynulého roka sme si mohli vypočuť počas bohoslužieb hru na flautu. Ak sa situácia bude 

vyvíjať takýmto smerom, je nádej, že s deťmi v r. 2013 spoločne nacvičíme niekoľko piesní, s 

ktorými vystúpia počas služieb Božích. Taktiež uvítam akúkoľvek iniciatívu detí, ale aj 

dospelých a ich ochotu vystúpiť na službách Božích s nejakým hudobným nástrojom.  

g/ medzi dôležité aktivity v našom zbore patrí aj služba sprevádzania turistov v kostole. 

Pravidelne prichádzajú domáci a zahraniční turisti, ktorí si ho s obdivom prezerajú a odnášajú 

si z jeho návštevy hlboký zážitok. Sprevádzajú ich ochotné sestry, ktoré sú prevažne na 

dôchodku.  Najstaršia z nich má 86 rokov.  

V roku 2012 nastali zmeny v sprevádzaní turistov. Náhle nás opustila službukonajúca sestra 

Elena Pauková. Namiesto nej nastúpila sestra Danka Španková. Tak isto nastal problém so 

sestrou Oľgou Droppovou, ktorej pohybové obmedzenie nedovoľuje, aby do kostola 

prichádzala v zimných mesiacoch. Zastupuje ju sestra Marta Maceková. Do tejto služby sa 

príležitostne zapája aj sestra Anna Kasanická 

 

7. Vyučovanie náboženstva 

V našom cirkevnom zbore sa nachádza ZŠ spojená s MŠ. V ZŠ je 9.tried. Navštevujú 

ju nielen žiaci zo Svätého Kríža a Laziska, ale aj z Gôtovian a Galovian.  Náboženstvo 

vyučujem v stredu dopoludnia v čase od 9,10 hod do 12,40 a chodia naň žiaci z každého 

ročníka.  Deti sú zadelené do 4 skupín a tak spojené z viacerých ročníkov. Celkovo vyučujem 

4 hodiny týždenne. Náboženstvo od septembra v školskom roku 2012/2013 navštevuje 45 

žiakov, čo je o 5 viac, ako v školskom roku 2011/2012. Spolupráca s vedením školy 

i ostatnými učiteľmi je veľmi dobrá. Teším sa, že o náboženstvo majú záujem aj deti, ktoré 

nie sú pokrstené, alebo sú iného vierovyznania. Od septembra začali náboženstvo navštevovať 

aj niektoré deti, ktoré dovtedy navštevovali etickú výchovu.  

 

8. Evanjelická tlač. 

 Cirkevný zbor odoberá Evanjelický Posol spod Tatier v počte 7 kusov. Obľube sa 

tešia aj publikácie z vydavateľstva Tranoscius, ako napr. Tranovského kalendár, stolový 

kalendár či čítanie na každý deň Tesná brána. V minulom roku vyšli 2 čísla Zborového listu. 

V r. 2012 sme začali odoberať aj detský časopis Dúha.  

 

9. Diakonická práca v zbore. 

 V našom cirkevnom zbore nemáme oficiálnu diakoniu.. No napriek tomu môžeme 

povedať, že formou diakonickej práce je napr. to, keď sme ochotní odviezť chorého brata 
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a sestru k lekárovi, pomôcť im s nákupmi, hospodárskymi prácami v záhradke, pomoc 

s prípravou uskladnením paliva, alebo aj návšteva chorého suseda a rozhovor s ním. A toto je 

úloha nielen pre duchovného pastiera, ale pre každého, kto chce byť nielen poslucháčom 

slova Božieho, ale aj jeho vykonávateľom.  

 

10. Nebezpečné vplyvy. 

 Je potešiteľné, že v r. 2012 sme sa v našom zbore nestretli s tým, že by bol niekto 

z veriacich ohrozený nejakými náboženskými spoločnosťami alebo sektami. Čo má ale na nás 

vplyv, a to hlavne na deti  a mladých ľudí, sú najmä počítačové hry. Neraz vidím na správaní 

našich detí, že sa jednoducho stotožňujú s dejom v nejakej počítačovej hre, a svoj životný 

štýl, spôsob myslenia a konania neraz prispôsobujú práve tomu, čo vidia v počítačových 

hrách.  

11. Pastorálne návštevy 

Ľudia musia vidieť, že sa o nich ich kňaz, ktorého si zvolili, zaujíma, že im rozumie, že 

im chce pomôcť, a že svoju návštevu u nich doma, alebo v nemocnici nekoná len preto, aby 

na konci roka mohol vykázať čo najväčší počet vykonaných návštev. Snažím sa  navštevovať 

ľudí počas rozličných príležitostí: riešenie rodinných, osobných, či pracovných problémov, 

rodinné jubileá, dojednanie krstín alebo pohrebu, súkromná konfirmačná výučba, pracovné 

porady so sestrou dozorkyňou, účtovníčkou alebo pokladníčkou, presbytermi, návšteva rodiny 

po pohrebe či po pokrstení dieťaťa, obyčajná potreba komunikácie s ostatnými členmi zboru.  

Vážim si každú príležitosť, kedy môžem navštíviť bratov a sestry nášho cirkevného 

zboru, a tak sa dozvedieť niečo o ich živote, o tom, čo ich teší, a čo ich trápi. Keďže je dosť 

veľký problém, aby sa ľudia počas týždňa dostali na faru, tak využívam akúkoľvek možnosť, 

aby som ja išiel medzi nich. Navštevovať ľudí je veľmi dôležité, a netreba odkladať žiadnu 

príležitosť k návšteve. V uplynulom roku som vykonal 105 návštev v domácnostiach 

a v nemocniciach. Počas jedného týždňa teda priemerne vykonám 2 – 3 návštevy.  

 

 12. Činnosť presbyterstva. 

Uznesením presbyterstva zo dňa 3.5.2012 sa rozdelil počet presbyterov v matkocirkvi 

i v jednotlivých fíliach, a to nasledovne: Svätý Kríž – 5 presbyterov; Lazisko – 4 

presbyteri; Galovany – 3 presbyteri; Gôtovany – 2 presbyteri; Andice, Benice – 1 

presbyter.  

V roku 2012 malo presbyterstvo až 10 zasadnutí, nakoľko na viacerých stretnutiach sa riešili 

aktuálne hospodárske problémy v zbore. V r. 2012 sa konali aj voľby presbyterov. Celkovo je 

v presbyterstve 17 členov, vrátane predsedníctva CZ; z toho 6 mužov a 11 žien.  

Presbyteri zvolili nového zástupcu dozorcu, ktorým sa stal brat Pavol Droppa z Gôtovian. 

Zvolený bol aj kurátor Dušan Matejka. S poľutovaním ale musím povedať, že brat Matejka 
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funkciu, do ktorej bol zvolený, od svojho zvolenia ignoruje, a sľúbené činnosti, ku ktorým sa 

ako kurátor zaviazal, neplní.  

 

13. Mimozborová činnosť kňaza. 

Počas uplynulého roku som poslúžil zvesťou slova Božieho na viacerých službách 

Božích, konkrétne v CZ Pribylina na slávnosti konfirmácie, v CZ Háj na začiatku nového 

školského roka. Zvesťou slova Božieho som mal možnosť poslúžiť aj v Ploštíne 

a v Demänovej.  

Aktívne som sa zapojil na službách Božích v Dúbrave (15.4.), počas ktorých bol 

posvätený nový oltár. Liturgoval som na seniorálnom konvente v Partizánskej Ľupči (31.3), 

na spoločných službách Božích v Istebnom (16.9), v Pribyline na 110.výročí posvätenia 

kostola (28.10.), na mládežníckych službách Božích v Hybiach (2.11).  

Náš zbor som zastupoval a prezentoval na pohrebe evanjelického kňaza Štefana 

Jakobyho v Jasenovej, na slávnosti vysvätenia nových kňazov v Dolnom Kubíne, ako aj na 

slávnosti inštalácie duchovných pastierov v Dolnom Kubíne – Rastislava Stančeka a Jany 

Pabákovej.   

Viac krát som mal výklad Písma Svätého na doraste v Ružomberku.  

Okrem toho som prispieval do časopisu EPST správami o dianí v našom zbore, 

o našich zborových aktivitách.  

 Ako už bolo spomenuté, s vedením školy i s učiteľmi mám veľmi dobré vzťahy. Zúčastnil 

som sa viacero školských akcií: noc v škole (15.6.), výlet žiakov na Habakuky (21.6.), 

spoločná opekačka s učiteľmi (22.6.), ako aj na ukončení školského roka 2011/2012 a 

otvorení nového školského roka 2012/2013.  

 

14. Zborová evidencia 

Pokračoval som s aktualizáciou evidencie členov nášho zboru. Zistil som, že 

v evidencii nemáme zapísaných približne 50 ľudí, ktorí ešte nevyplnili evidenčné lístky. Jedná 

sa o ľudí, ktorí síce v evidencii nie sú zapísaní, ale nejakým spôsobom sme sa o nich 

dozvedeli, že bývajú na území nášho zboru. . Evidencia členov teda ešte nie je kompletná. 

Preto by som chcel v spolupráci s našimi presbytermi čo najskôr týchto ľudí osloviť, aby 

vypísali evidenčné lístky a aby sme mali evidenciu úplnú, a aby sme vedeli o každom 

prihlásenom členovi v našom zbore.  

  

15. Počet členov zboru. 
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Súčasný počet členov nášho zboru je odhadom 955 členov; podľa aktualizovanej evidencie 

v počítači 911.  

Pristúpili: 1 

Vystúpili: 0 

Počet v:  Svätý Kríž:    225    

  Lazisko:    195 

  Galovany:    188 

  Gôtovany:    197  

  Andice, Benice:   100 

Vyššie uvedené počty sú vyčíslené na základe údajov z vyzbieranej a do počítača nahodenej 

evidencie. Keďže nemáme všetky evidenčné lístky, vyššie uvedené údaje sú iba približné 

a môžu sa od skutočnosti líšiť. Ale to iba minimálne.   

V  roku 2011 sa uskutočnilo na Slovensku sčítanie obyvateľov Slovenska. Štatistický úrad 

Slovenskej republiky sa zameral aj na zistenie počtu veriacich v jednotlivých obciach na 

Slovensku. Výsledky sčítania obyvateľstva sú už známe. V našom cirkevnom zbore, do 

ktorého patria obce Svätý Kríž, Lazisko, Gôtovany, Galovany sa obyvatelia obcí prihlásili 

k nasledovným vierovyznaniam: 
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Svätý Kríž 805 323 281 6 1 2 7 1 5 7 2 3 114 53 

Lazisko 409 214 105 0 0 1 1 0 0 0 0 0 71 17 

Galovany 276 167 61 0 0 1 3 0 0 0 0 1 34 9 

Gôtovany 420 232 134 0 2 4 1 0 0 0 0 1 30 14 

 

Legenda: CPO – Celkový počet obyvateľov; ECAV - Evanjelická cirkev augsburského vyznania; RKC - 

Rímskokatolícka cirkev; GRC – Gréckokatolícka cirkev; PRC – Pravoslávna cirkev; JEH – Náboženská 

spoločnosť Jehovovi svedkovia; MET – Evanjelická cirkev metodistická; KZ – kresťanské zbory; AC – Apoštolská 

cirkev; BJB – Bratská jednota baptistov; CČH – Cirkev československá husitská; INÉ – do tejto kolónky sa 

zapísali tí, ktorí sú členmi neuvedenej cirkvi, alebo denomicnácie; BEZV – ľudia bez vyznania; NEZIST – ľudia, 

ktorí vôbec neuviedli, do akej cirkvi patria  

 

Počet veriacich v Andiciach a Beniciach nie je možné z poskytnutej tabuľky Štatistickým úradom 

SR zistiť, nakoľko sú tieto časťami Liptovského Mikuláša.  
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16. Hospodársky život zboru.  

a/ Stav hospodárenia v r. 2012:  

V pondelok 28.januára sa konalo zasadnutie HV. Počas svojho zasadnutia hodnotil stav 

financií v hotovosti a na bežnom účte ku dňu 31.12.2012, ako aj hospodárenie v r. 2012. 

Počas svojho zasadnutie zistil nasledovné veci:  

Ku dňu 31.12. 2011 bolo v pokladni v hotovosti 1 782,58 € 

Ku dňu 31.12. 2012 bolo na bežnom účte vedenom v Slovenskej sporiteľni 3 068,58 € 

-  

Celkovo sme mali k dispozícii 7251,72 € 

- Príjmy v r. 2012: 

PRÍJMY 

Prijaté dary 32 929,71 € 

  

dary na opravu strechy (MONDI SCP a pod.) 3 682,00 € 

Ofera 3 141,21 € 

milodary turisti 20 493,10 € 

zbierka na kostol 4 903,40 € 

za kalendáre , časopisy 710,00 € 

Výnosy z nájmu majetku 77,30 € 

Prijaté príspevky od fyzických osôb na rekonštrukciu strechy 4 275,00 € 

Dotácia z ministerstva kultúry SR 20 000,00 € 

Úroky 19,57 € 

Príjmy SPOLU 57 301,58 € 

 

b/ Výdavky 

VÝDAVKY 

Spotreba materiálu 3 816,82 € 

  

Kancelárske potreby 99,49 € 

nákup - knihy- časopisy 1 000,10 € 

čistiace prostriedky 48,88 € 

Pohľadnice 2 169,80 € 

benzín do kosačky 56,85 € 

kuka nádoba 29,90 € 

Spotreba materiálu - iné výdavky 411,80 € 

Spotreba energie 5 985,29 € 
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Spotreba elektrickej energie 2 509,37 € 

Spotreba vody 71,62 € 

palivo-pelety 3 404,30 € 

Rekonštrukcia strechy a iné opravy  46 819,67 € 

  

Opravy a udržiavanie kostola vlastné zdroje 26 819,67 € 

Opravy kostola čerpané z dotácie 20 000,00 € 

Cestovné 820,00 € 

Náklady na reprezentáciu (zborový deň, konfirmácia, iné akcie ...) 607,40 € 

Ostatné služby 7 045,54 € 

  

Ostatné služby (revízie el. rozvodov, has. prístrojov, rôzne potvrdenia, opravy a 
servis zariadení a pod.    

3 144,56 € 

tel. hovory pevná linka + mobil 434,20 € 

preprava osôb – SAD 2 619,87 € 

internet poplatok 171,62 € 

poistenie kostola 675,29 € 

Odmeny za celoročnú službu kantorom, kostolníčke, účtovníčke, 
pokladníčke, sprievodcovská služba v kostole a pod. 

2 694,00 € 

Poplatky spolu 130,25 € 

  

bankové poplatky 87,44 € 

poštové poplatky 31,70 € 

Vrátené úroky z dotácie 11,11 € 

Nákup kosačky a el. sporáka 812,96 € 

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 1 319,00 € 

  

ofera - Gen.Podporoveň- GBÚ 20,00 € 

seniorálny príspevok Lipt., Ondrej 415,00 € 

Fond vzájomnej pomoci 212,00 € 

Dištriktuálny príspevok 627,00 € 

fond vzdelávania 10,00 € 

ofera - Lutheránsky zväz 10,00 € 

zbierka Lip.-orav.seniorát-M.Ponjibera 20,00 € 

Poskytnuté príspevky iným - milodar výroba CD /Kidzana/ 5,00 € 

Daň zaplatená DÚ L.Mikuláš 3 487,06 € 

Nezaplatené faktúry z roku 2012 (SAD telefón a el. energia) 184,00 € 

Výdavky SPOLU 73 721,99 € 

 

c/ Navrhovaný rozpočet na r. 2013:  

- Predpokladané príjmy: 98 090 € 

- Z toho:  

- - príjem z majetku: 70 € 

- Príjem z darov: 10 000 € 

- Príjem z ofier:  3 000 € 

- Príjem z cirkevného príspevku: 5 000 € 
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- Príjem z dotácií: 30 000 € 

- Príjem od turistov: 20 000 € 

- Pôžička: 30 000 € 

- Úroky:  20 € 

-  

- Predpokladané výdavky: 98 090 € 

- Z toho:  

- Služby – opravy: 75 000 € 

- Obstaranie majetku: 500 € 

- Cestovné: 1 000 € 

- Reprezentácia: 600 € 

- Telefón: 600 € 

- Revízie: 200 € 

- Poistky: 700 € 

-  iné služby: 5000 € 

- Prevádzková réžia (nákup časopisov): 2 000 € 

- kancelárske potreby: 150 € 

- čistiace potreby: 100 € 

- PHM do kosačky: 100 € 

- vodné: 70 € 

- elektrina: 3 000 € 

- palivo: 3 000 € 

- zrážková daň: 0  € 

- poplatky: 100 € 

- Príspevky na seniorát, na dištrikt a iné príspevky: 5 550  € 

 

d/ Zoznam vykonaných prác v  CZ Svätý Kríž – Lazisko 

• Oprava južnej, západnej a časti severnej strany strechy kostola 

• Zmena telefónneho paušálu, prechod na výhodnejší a zrušenie nevyužívaných 

paušálov 

• Nákup kosačky  

• Výmena mapy na tabuli pred farou  

• Oprava bránky pred garážou fary  

• Oprava garážových dverí po poškodení silným vetrom  

• Zakúpenie kuka nádoby na komunálny odpad  

• Zakúpenie nového sporáka do farského bytu  

• Zakúpenie nových maľovaných pohľadníc kostola  
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• Zakúpenie kľúčenky a magnetky s obrázkom kostola  

• Zabetónovanie nástenky pred kostolom 

• Natieranie plotov okolo fary 

• Úprava areálu pitnej vody – odstránenie zhnitej drevenej podlahy pred altánkom 

• Natieranie lámp pri kostole 

• Natieranie odkvapov na budove fary 

• Úprava areálu kostola – kosenie, hrabanie sena a lístia 

 

e/   Plánované práce a akcie v zbore. 

- Technické a hospodárske práce:  

- Náter strechy kostola – na získanie financií na náter strechy kostola z ministerstva kultúry 

bola opäť na ministerstve kultúry podaná žiadosť o dotáciu z grantov ministerstva kultúry 

z projektu Obnovme si svoj dom. Podľa rozpočtu by II.etapa opravy strechy mala stáť 

približne 65 000 €.  Z ministerstva kultúry žiadame 53 000 €; Naša žiadosť zatiaľ prešla 

všetkými potrebnými schvaľovacími komisiami. Teraz by mali schváliť výšku poskytnutej 

dotácie. Oslovili sme aj viacerých podnikateľov a spoločnosti, v r. 2013 si chceme vziať aj 

bezúročnú pôžičku z Fondu vzájomnej pomoci. Chceme požiadať o pôžičku vo výške 30 000 

€ so splatnosťou 5 rokov. Túto žiadosť o pôžičku je potrebné schváliť dnešným konventom.  

-  

- Zakúpenie vyžínačky – pri kosení areálu kostola a fary využívame zakúpenú benzínovú 

kosačku; okolo plotov a stromov treba ale použiť vyžínačku, ktorú sme si doteraz požičiavali. 

Presbyterstvo schválilo jej zakúpenie v orientačnej cene 500 €.  

-  

- Ostatné plány a duchovné aktivity:  

- Stretnutie duchovných LOSu:bude sa konať v pondelok 11.2. a toto stretnutie zabezpečuje 

náš cirkevný zbor  

-  

- Konfirmácia: Sa bude v našom zbore konať 12.mája.  

Sústredenie konfirmandov LOSu: Koncom apríla sa v Sigorde pri Prešove uskutoční 

sústredenie konfirmandov z celého seniorátu.   

Zborový výlet do Partizánskej Ľupče – boli sme pozvaní, aby sme sa zúčastnili 

slávnostných služieb Božích v Partizánskej Ľupči, ktoré budú venované posväteniu kostola po 

generalnej oprave, ktorá bude v Ľupči prebiehať od marca do septembra.  

Stretnutie členov Liptovsko – oravského seniorátu:  15.júna sa vo Východnej bude konať 

deň Liptovsko – oravského seniorátu. Jedná sa o stretnutie členov zo všetkých zborov nášho 

seniorátu 
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17. Záver. 

 Pri čítaní Žalmu číslo 127 natrafíme na veľmi zaujímavé, ale hlavne poučujúce slová: 

„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, 

márne bdie strážnik.“ Aj život v našom cirkevnom zbore sa podobá budovaniu veľkej stavby, 

ktorá pozostáva z viacerých častí. Či už chceme budovať duchovnú oblasť, hospodársku 

oblasť, alebo oblasť medziľudských vzťahov, musíme si uvedomiť, že z vlastných síl nič 

nedosiahneme. Tak, ako hovorí žalmista, aj my s ním môžeme spoločne vyznávať, že ak toto 

nie je odovzdané do rúk Hospodinových, táto naša stavba sa nemôže podariť.  

 Preto ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu za požehnanie, vedenie a múdrosť, ktoré 

nám v uplynulom roku udeľoval. A zároveň Ho v tejto chvíli prosíme, aby všetko, čo sa bude 

v našom zbore diať, sme nekonali bez Neho. Vyprosujeme, aby sa On láskavo ku všetkému 

priznal a aby sa aj v našom zbore oslávilo Jeho sväté meno. A s nábožným žalmistom 

vyznávame: „Ó Hospodine, pomáhaj! Ó Hospodine, popraj zdaru.“ (Žalm 118,25)        

    

 


