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Krátke duchovné zamyslenie 

Mt 9,9-13 

„Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj 

ma! A on vstal a nasledoval Ho. Potom sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a 

hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi.  Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo 

váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale 

chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel 

som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ 

Milí bratia a sestry, v ţivote sa ocitneme v situáciách, kedy budeme postavení pred zásadné 

ţivotné rozhodnutia. Niekedy sa budú týkať nášho osobného ţivota, inokedy tieto rozhodnutie zmenia 

nielen náš ţivot, ale napr. ţivot našej rodiny, alebo spoločenstva, v ktorom ţijeme. AJ v prečítanom 

texte sme sa dozvedeli o situácii, v ktorej sa ocitol muţ menom Matúš. Pán Jeţiš Kristus ho stavia 

pred zásadné rozhodnutie. Hovorí tomuto muţovi: „Nasleduj ma“. Nepriamo týmito slovami prikazuje 

Matúšovi: rozhodni sa hneď teraz. Buď tu zostaneš, a naďalej budeš ţiť ţivotom podvodníka 

a klamára, alebo ma budeš nasledovať a zanecháš tento spôsob ţivota.   

A podobne, ako Matúša, aj nás Boţí Syn PJK volá k nasledovaniu. Aj nám hovorí: nasleduj 

ma. Aj nás stavia pred zásadné a dôleţité rozhodnutie. Buď zostaneš pri starom spôsobe ţivota, buď 

budeš naďalej zotrvávať v svojich hriechoch, v úmyselných prestúpeniach Boţieho zákona, alebo ma 

budeš nasledovať a toto zanecháš. Buď budeš pokračovať v tom, čím škodíš iným, a moţno aj sebe, 

alebo toto zanecháš, pôjdeš za mnou, a namiesto toho, aby si iným škodil, budeš im pomáhať. Aj nás 

povoláva k nasledovaniu, aby sme voči Nemu neboli ľahostajní a pasívni, ale aby sme boli aktívnymi 

učeníkmi, ktorí Ho chcú poslúchať a úplne Mu podriadiť svoje ţivoty.  Chce, aby sme Ho nasledovali, 

chce, aby sme opustili naše zauţívané spôsoby, slová Jeţiša Krista i k nám jasne zaznievajú: nasleduj 

ma. Aj v našom ţivote chce Pán Jeţiš týmito slovami spôsobiť prevrat, chce, aby Jeho slová v našich 

ţivotoch mocne zapôsobili.  

Keď si čítame biblický text pozorne, dozvedáme sa, ţe On prichádza do Matúšovho domu 

Prichádza tam preto, aby mu ukázal, ţe s ním chce mať spoločenstvo. Ţe mu na ňom záleţí aj napriek 

Matúšovej nie celkom dobrej povesti. Práve to, ţe mal spoločenstvo s Matúšom, ţe spolu stolovali, 

bolo významné gesto Boţieho Syna.   

A tak, ako Matúšovi, aj nám ponúka svoje spoločenstvo. On, Boţí Syn, prichádza nielen do 

nášho domu či bytovky. Ale On prichádza do našich kostolov, do našej zborovej siene. Hovorí nám: 

Nasleduj ma aj v tomto roku, nasleduj ma a poď za mnou. Spoľahni sa na mňa, ţe budem vo všetkom 

s tebou, čo budeš robiť.  

Ale poloţme si otázku: čo to vlastne znamená nasledovať Jeţiša Krista?  

Ako sa to ma prejavovať v našom ţivote? Nasledovať JK znamená, ţe nezostaneme stáť. Máme za 

sebou rok 2011, ktorý v tejto chvíli hodnotíme. No On nám hovorí: neuspokoj sa s tým, čo si 

v uplynulom roku zaţil, čo si pre svoj zbor vykonal. On pred nás kladie výzvu: poď a ja ti ukáţem, čo 

môţeš spraviť dnes, počas tohto roku. Ako môţeš zmeniť svoj ţivot, ako môţeš zmeniť ţivot tvojho 

spoločenstva, v ktorom ţiješ. On nám zároveň dáva sľub, ţe ak Ho budeme chcieť nasledovať, ak 

budeme chcieť mať s ním spoločenstvo, on bude s nami nielen počas vzájomného sa stretávania sa na 

sluţbách Boţích, ale aj počas hospodárskych prác, i počas našich spoločných stretnutí.  
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Prijmime i teraz jeho pozvanie a spoločne sa zamyslíme nad tým, čo sme vďaka Nemu a spolu 

s ním mohli preţiť. Zároveň Ho prosme o poţehnanie pri duchovných a hospodárskych prácach, ktoré 

budeme tieţ plánovať.   

 

Úvod ku kňazskej správe 

Bratia a sestry, váţení konventuáli. Dnes máme spoločne hodnotiť rok 2011. To, čo sme 

spravili, i to, čo sme nestihli spraviť. Keďţe ku dňu 15.augusta 2011 bolo uprázdnené miesto 

duchovného pastiera v tomto cirkevnom zbore, oslovil som moju predchodkyňu, sestru 

farárku Moniku Vdovjakovú, aby aj ona zhodnotila ţivot v cirkevnom zbore Svätý Kríţ – 

Lazisko počas jej 8-mesačného pôsobenia v uplynulom roku. O napísanie krátkeho 

zhodnotenia som ju poţiadal v dostatočnom časovom predstihu. Mala dosť príleţitostí ho 

poslať, alebo doniesť osobne. Veď pravidelne chodí na návštevy svojich priateľov v Lazisku 

a v Svätom Kríţi. No do dnešného dňa sa tak nestalo a svoju kňazskú správu mi nedodala. 

Z toho dôvodu môţem objektívne hodnotiť iba ţivot v zbore počas môjho pôsobenia. 

Preto pri písaní mojej kňazskej správy, v ktorej chcem hodnotiť uplynulý rok 2011, 

vychádzam iba zo zaznamenaných údajov v matrikách a v bohosluţobnej knihe.   

 

1. Bohoslužobný život 

Podľa záznamov okrem kolegyne Moniky Vdovjákovej poslúţili v našom zbore 

zvesťou slova Boţieho viacerí kazatelia: viac krát u nás kázal brat farár Vladimír Pavlík zo 

Závaţnej Poruby. Po uprázdnení zboru počas jeho administrovania a duchovného 

zaopatrovania zvesťou slova Boţieho poslúţila sestra seniorka Liptovsko – oravského 

seniorátu Mgr. Katarína Hudáková. Okrem nej poslúţila zvesťou slova Boţieho aj seniorálna 

kaplánka Mgr. Janka Pabáková. Po príchode do nášho zboru som v našom zbore kázal iba ja, 

ale na koniec občianskeho roka poslúţil zvesťou slova Boţieho v Galovanoch a Gôtovanoch 

študent teológie Milan Bartko. Taktieţ poslúţil zvesťou slova Boţieho v Svätom Kríţi na 

Nový rok. Počas slávnosti mojej inštalácie, ktorá sa konala 16.októbra 2011, inštalačným 

príhovorom poslúţila sestra seniorka Mgr. Katarína Hudáková a kázňou slova Boţieho Mgr. 

Ján Bunčák – zborový farár v Trenčíne. .  

 

Sluţby Boţie.  

V dnešnej dobe mnoho ľudí ţije uponáhľaným, hektickým ţivotom. Pracujú od rána 

do večera, aby mohli zabezpečiť svoje rodiny a uspokojiť svoje potreby. A práve nedeľa, 

počas ktorej sa stretávame na sluţbách Boţích, by mala byť iná. Mali by sme sa zastaviť, 

oddýchnuť si po celotýţdňovom zhone a načerpať nové sily. Nielen fyzické, ale aj duchovné. 

A práve tie duchovné sily môţeme načerpať počas sluţieb Boţích, kde zaznieva slovo Boţie. 

To nás chce povzbudzovať, posilňovať, ukazovať nám správny smer nášho ţivota. No ono nás 
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neraz aj napomína a poukazuje nám na to, čo robíme vo svojom ţivote zle, a čo by sme mali 

zmeniť. A to sa mnohým často nepáči.  

Teším sa, ţe o účasť na sluţbách Boţích je v našom zbore záujem, a ţe prichádzajú na 

ne bratia a sestry, aby mali spoločenstvo s Pánom Bohom, i medzi sebou navzájom. A čo je 

dôleţité, je fakt, ţe prichádzajú ľudia zo všetkých vekových generácií. Vďaka Pánu Bohu za 

kaţdého brata a sestru, ktorý príde na sluţby Boţie.  

Hlavné Služby Božie Sú základnou zloţkou bohosluţobného ţivota kaţdého, a teda 

i nášho cirkevného zboru. V uplynulom roku sme sa na nich stretli spolu 57 krát. Bývali vţdy 

o 9
00

 v kostole, alebo v zborovej sieni, v závislosti od ročného obdobia. Navštevovalo ich 

priemerne  55 bratov a sestier.  Návštevnosť počas prvej polovice kalendárneho roka 2011 

postupne klesala, no od polovičky augusta sa začala návštevnosť na sluţbách Boţích zas 

zvyšovať. Na sluţbách Boţích bolo zvestované Slovo Boţie Starej aj Novej Zmluvy a riadili 

sme sa poriadkom agendy našej cirkvi.  

Keďţe máme kostol aj zborovú miestnosť mimo obce, tak vyuţívame na dovoz ľudí 

na sluţby Boţie autobus, ktorý priváţa ľudí z Andíc, Beníc, Galovian a Svätého Kríţa. Vďaka 

Pánu Bohu, ţe je takáto moţnosť a ţe na sluţby Boţie môţu prichádzať aj ľudia, ktorí by sa 

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

autobus dopraví ľudí na sluţby Boţie, a následne po skončení ich odvezie aj domov, platíme 

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

z kostola či zo zborovej siene, ani zďaleka nedosiahnu takúto výšku. Toto si ale môţeme 

dovoliť len preto, ţe podstatnú časť našich príjmov tvoria milodary od turistov.  

Nešporné Služby Božie sa v uplynulom roku konali 26 krát. Stretávali sme sa v 

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

prebiehali sluţby Boţie v Galovanoch v kultúrnom dome. Priemerne sa na nešporných 

sluţbách Boţích, ktoré sa konajú vţdy o 14,00 hod, zúčastňuje 16 ľudí  v Galovanoch. Tu 

prichádzajú väčšinou ţeny v strednom a vyššom veku. V Gôtovanoch je priemerná účasť 

okolo 25 ľudí a zloţenie veriaci rozličné. Tak, ako v Svätom Kríţi, aj v Gôtovanoch sa od 

augusta zvýšila účasť na SB. Prichádzajú tam aj deti so svojimi rodičmi.   

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

do týţdňa v Svätom Kríţi a v Galovanoch o 16,00 hod.  

 V zbore sme mali aj mimoriadne sluţby Boţie:  

- Na Veľký piatok (22.4) sa na sluţbách Boţích zúčastnilo 86 ľudí 

- slávnosť konfirmácie sa konala 1.mája 2011 a zúčastnilo sa na nej 123 ľudí.  

- Počas 1.svätodušnej slávnosti sa na SB zúčastnilo 55 ľudí 

- Na SB, počas ktorých som bol inštalovaný za zborového farára, sa zúčastnilo pribliţne 

600 ľudí 

- Na SB venovaných Poďakovaniu za úrody zeme (23.10) sa zúčastnilo 73 ľudí.  

- Na SB venovaných Pamiatke posvätenia kostola (23.10) sa zúčastnilo 63 ľudí.  
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- Počas Štedrého večera sa v Gôtovanoch stretlo 89 ľudí; v Svätom Kríţi bola účasť na 

slávnostných štedrovečerných SB pribliţne 800 ľudí. V rámci nich vystúpilo 23 detí 

s pásmom vianočných básní, ktoré sme spoločne nacvičovali na hodinách náboţenstva 

a na besiedke.  

Dĺţka mojich kázni bola v priemere 12 - 15 minút. Kázne prednášam na základe 

písomnej prípravy s pouţitím dostupných materiálov. V zvesti slova Boţieho sa zamýšľam 

nad kázňovým textom, a snaţím sa ho aplikovať do nášho beţného kaţdodenného ţivota. 

V kázni okrem kázňového textu vychádzam aj z epištolického a evanjeliového textu, ktoré sa 

snaţím vzájomne prepojiť.  

V uplynulom roku navštívili naše sluţby Boţie aj viacerí hostia, či uţ jednotlivci, 

alebo skupiny ľudí. Za mnohých spomeniem napr.. zájazd z cirkevného zboru Púchov. Na 

mojej inštalácii sa zúčastnili veriaci zo zborov Ţilina, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, 

Trenčín, Súľov a iných. Slávnosť inštalácie obohatili svojím vystúpením spevokol 

CANTILENA zo Senice, či spevokol ZVON z Trenčína.  

 

2. Sviatosti 

 a/ Krst Svätý  

Sviatosť krstu svätého je váţna vec. Nie je to nejaké divadlo či magický obrad. Nie je 

to nejaká senzácia, počas ktorej si rodina pokrsteného príde popozerať kostol, či hodnotiť 

krstiaceho kňaza. Sviatosť krstu svätého je významným medzníkom nielen v ţivote rodiny, 

ale aj v ţivote cirkevného zboru. Veď pokrstením sa dieťa, alebo aj dospelý človek stáva 

členom rodiny, ktorú tvoria evanjelickí veriaci. Takýto človek je zaštepený do spoločenstva, 

v ktorom má nájsť porozumenie, pomoc, ale predovšetkým je človek pokrstením odovzdaný 

do Boţej priazne a ochrany. K tejto sviatosti je potrebné pristupovať s plnou váţnosťou 

a zodpovednosťou. Preto je dôleţitý 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 7 detí. Z toho 4 chlapci a 3 dievčatá. Je to 

o jedno dieťa menej, ako bolo v r. 2010.  

Vzhľadom k tomu, ţe náš kostol je vyhľadávaný pre svoju majestátnosť a kultúrny  záţitok, 

v ňom boli pokrstené aj 4 deti a jeden dospelý, ktorí sú ale členovia iných cirkevných zborov.  

 

 b/ Večera Pánova.  

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

i v zborovej sieni, ako aj v dome smútku v Galovanoch a v modlitebni v Gôtovanoch. 
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Prisluhuje sa vţdy v rámci SB, a to v prvú nedeľu v mesiaci. Prisluhuje sa tieţ pri konfirmácii 

a niektorých výnimočných príleţitostiach. Počas prijímania posväteného chleba a vína 

pristupujú k oltáru aj deti a predkonfirmačná mládeţ, ktorí síce neprijímajú hmotné dary, ale 

prijímajú osobné poţehnanie.  

Počas minulého roku pristúpilo k sviatosti Večere Pánovej celkom 728 

komunikantov, z toho 118 muţov  a 596 ţien. Doma bola prislúţená Večera Pánova 8 

muţom a 6 ţenám. V r. 2010 to bolo 659 komunikantov. To znamená, ţe v r. 2011 narástol 

počet komunikantov o 69. Nárast sme zaznamenali najmä v druhej polovici kalendárneho 

roka 2011.  

 

4. Konfirmácia.  

 Som vďačný Pánu Bohu za to, ţe v našom cirkevnom zbore môţe byť slávnosť 

konfirmácie kaţdý rok. Mladí ľudia sľubujú Pánu Bohu počas tejto slávnosti vernosť. No 

veľmi dobre vieme, ţe len malej skupinke, ktorá túto vernosť sľubovala, sa tento sľub podarí 

aj dodrţať. Veľmi ľahko podľahnú zvodom tohto sveta a na Pána Boha, cirkev i spoločenstvo 

po konfirmácii rýchlo zabudnú. Preto je potrebné sa za nich modliť a ukázať im, ţe naďalej 

majú v našom zbore miesto. Mladí ľudia musia spoznať, ţe sa o nich zaujímame a ţe 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 6 mladých bratov a sestier  - 2 chlapci a 4 

dievčatá. Je to o dvoch ľudí menej, ako v roku 2010. Okrem nich bol konfirmovaný aj jeden 

dospelý.  Konfirmačná príprava trvá dva roky a dieťa má v roku konfirmácie dovŕšiť 14 rokov 

veku.  

 Tento rok by mali ku konfirmácii pristúpiť 2 chlapci a 2 dievčatá. Ale je 

pravdepodobné, ţe k nim pristúpi ešte jeden chlapec, ktorý uţ konfirmačnú výučbu 

absolvoval, ale nakoniec konfirmovaný nebol.  

 Ţiaci prvého ročníka konfirmačnej prípravy sa stretávajú na fare kaţdý  pondelok 

o 13,00, ţiaci druhého ročníka sa stretávajú kaţdý štvrtok o 13,00 hod.  

 Okrem toho vyučujem aj dvoch chlapcov z Galovian. Tí k nám na faru nemôţu 

prichádzať spolu so ţiakmi prvého ročníka konfirmačného vyučovania, nakoľko chodia do 

školy do Palúdzky. Preto sme sa dohodli, ţe ich budem vyučovať doma. Prichádzam k nim 

kaţdý pondelok o 17,00 hod.  

 

5. Kazuálie. 

 a/ Sobáše.  
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Počas uplynulého roka boli v našom chráme zosobášené 3 manželské páry z nášho 

CZ (čo je o 1 viacej ako v roku 2010). Jedno manţelstvo je čisto evanjelické, jedno je kríţne, 

a v jednom si evanjelička vzala svojho manţela, ktorý je bez náboţenského vierovyznania. 

Bolo zosobášených aj 7 párov z iných CZ, tie sa ale nezapisujú v našej matrike pod 

poradovým číslom. Takéto manţelstvá sú evidované vo svojich cirkevných zboroch. Aby 

mohol byť evanjelik sobášený v kostole, musí splniť podmienku, ţe musí byť aj 

konfirmovaný. Tak isto musí byť konfirmovaný aj evanjelický svedok.  

Počas uplynulého roku som sa podieľal na dvoch sobášoch spolu s farárom Mgr. 

Jánom Pacigom, duchovným pre rezort polície. Vţdy sme spoločne sobášili manţelské páry, 

kde jeden z manţelov pracuje pre políciu. Brat farár Ján Paciga poslúţil na týchto obradoch 

zvesťou slova Boţieho, a ja som podpisoval sobášnu zápisnicu.  

 

 b/ Pohreby. 

 Ľudia sa stretávajú so smrťou uţ od počiatku. Niekedy s odchodom blízkej osoby 

počítame. Deje sa tak najmä pri starších ľuďoch, ktorí sú uţ poznačení vyšším vekom, 

chorobami a problémami a starosťami, ktoré v ţivote preţili. Postupne im ubúda ţivotných síl 

a neraz sa stretávam aj so situáciami, kedy si takíto ľudia uţ sami prajú, aby si ich Hospodin 

povolal z tejto časnosti. No neraz sa stretávame s tým, ţe nás náhle opustia tí, u ktorých by 

sme to vôbec nečakali. Či uţ v dôsledku chorôb, nehôd, alebo nezvládnutia osobných či 

pracovných problémov. Vţdy nás prekvapí, keď sa dozvieme o smrti mladého človeka alebo 

človeka v produktívnom veku.  

S pozostalými vţdy vediem rozsiahly rozhovor o ţivote zosnulého a o poriadku pohrebu. 

Nie vţdy je jednoduché odpovedať na otázky pozostalých, prečo ich blízky musel umrieť. 

A práve úlohou duchovného pastiera je, aby potešil pozostalých, či uţ pri prvom kontakte 

s nimi, alebo na samotnej pohrebnej rozlúčke. Po zvesti slova Boţieho nasleduje odobierka 

zameraná na dôleţité momenty v ţivote zosnulého; pohreb nemá slúţiť na oslavovanie 

zosnulého, ale na potešenie pozostalých a poukázanie na fakt, aby sme aj my pamätali na 

nestálosť nášho ţivota a počas nášho pozemského ţivota sa oddali pod vedenie Boţie.  

V uplynulom roku 2011 sme sa teda v nádeji vzkriesenia rozlúčili s 18 bratmi 

a sestrami. Odprevadili sme 9 muţov  a 9 ţien. čo je o 5 viac, ako v roku predchádzajúcom.  

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

sme odprevadili 7 ľudí, v Lazisku 5 ľudí, v Galovanoch 3, a v Gôtovanoch 3.  

Najmladší pochovaný bol 56-ročný brat, najstaršou pochovanou bola 97 ročná sestra.  

 

6. Biblická a vnútromisijná práca v zbore. 

Vnútromisijná práca je v našom CZ veľmi potrebná. Či uţ je to vyučovanie náboţenstva, 

detská besiedka, alebo stretávanie sa dorastu, všetko má svoj zmysel. Teší ma, ţe po mojom 
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príchode do zboru som sa stretol s túţbou detí po vzájomnom stretávaní sa. Hoci v našom 

zbore vnútromisijný výbor  nefunguje, napriek tomu sa pekne rozbieha pravidelné stretávanie 

detí a dorastu. Týmto skupinám sa venujem síce sám, ale zároveň vidím ovocie tejto práce. 

Takto môţem mať s deťmi a dorastencami bliţší kontakt a vytvárajú sa medzi nami veľmi 

dobré vzťahy.    

a/ Detská besiedka: Niektoré aktivity v našom zbore je potrebné budovať od začiatku. Keď 

som prišiel do cirkevného zboru, besiedka nefungovala. Nie preto, ţe by o ňu nebol záujem, 

ale preto, ţe sa nenašiel človek, ktorý by sa jej venoval. Do júna sa deti na besiedke stretávali 

iba raz do mesiaca, čo je podľa mňa dosť málo. No musíme byť vďační aj za tieto chvíle. 

Predovšetkým vďaka patrí sestre Danke Fiačanovej, ktorá sa deťom na besiedke venovala. Aj 

keď chodili v menšom počte, snaţila sa, aby mali deti kontakt so zborom, ale predovšetkým, 

aby spoznávali Pána Boha.  

Od decembra sa besiedka začala stretávať v pravidelných intervaloch. Besiedku vediem 

sám. Zmenil sa čas stretávania. Deti sa stretávajú kaţdú sobotu o 13,00 hod. Väčšinou naše 

stretnutie trvá hodinu – hodinu a pol. Podľa počtu detí, ktoré prichádzajú, vidím, ţe 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 súťaţe a hry, ako 

názorné pomôcky vyuţívam okrem beţných obrázkov aj filmy, ktoré púšťam na notebooku. 

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

s besiedkou, či uţ prípravou občerstvenia, alebo odvozom detí. Privítal by som, ak by sa 

našli ochotní bratia a sestry, ktorí by chceli pomôcť s dovozom a odvozom detí, najmä 

z Galovian a Gôtovian. Zatiaľ deti odváţam ja, niekedy aj na viac krát. Samozrejme, ţe by 

som sa potešil aj posile, ktorá by mi pomohla na besiedke počas výučby alebo so súťaţami.  

Počas decembra sa deti na besiedke stretli 3 krát a prišlo na ňu 18,27 a zas 18 detí. Spolu 

sme nacvičili aj básničky na vianočné vystúpenie.  

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

a katechuménov – teda ţiakov od 7. ročníka vyššie. Toto pravidelné stretávanie je v našom 

zbore tieţ nové, nakoľko doteraz sa pravidelné stretnutia konfirmačnej a pokonfirmačnej 

mládeţe viac rokov nekonali.  Stretávame sa na fare alebo inde, podľa dohody, vţdy v piatok 

o 16,30 hod. Zamýšľame sa nad slovom Boţím, modlíme sa a utuţujeme spoločenstvo aj 

prostredníctvom súťaţí a hier. Navštevujeme aj zbory, kde uţ je dorast zabehnutý,  a kde naši 

dorastenci veľmi radi chodia, spoznávajú nových kamarátov a zapájajú sa do ich aktivít. 

Navštívili sme uţ dorast v Ruţomberku a v zbore v Hybiach. Stretnutí dorastu, či uţ na fare, 

alebo v iných zboroch, sa zúčastňuje priemerne 3-4 mladí bratia a sestry. S týmito mladými 

ľuďmi sa veľmi dobre spolupracuje a teším sa, ţe aj prostredníctvom týchto stretnutí sa 

môţeme viac spoznávať a vytvárať medzi sebou priateľské vzťahy. Nakoľko sa týchto 

stretnutí zúčastňujú mládeţníci nielen z Kríţa, ale aj z Gôtovian a Galovian, je potrebné ich 

doviesť a odviesť. Ale aj počas cestovania máme spolu pekné rozhovory. Stretnutia trvajú 

pribliţne dve hodiny. Ak ideme do iného zboru, tak aj viacej.  
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c/ Nakoľko dopravné spojenie v Svätom Kríţi a Lazisku je dosť obmedzené, z toho dôvodu sa 

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

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

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

a pod.  

e/ V zbore nemáme pravidelné oficiálne stretávanie spoločenstva muţov alebo ţien. Napriek 

tomu môţeme povedať, ţe takéto stretávanie ţien funguje. Veď kaţdý deň na faru prichádzajú 

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

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

dozvedám, čo ich teší, i čo ich trápi. Snaţím sa ich duchovne povzbudzovať. Spolu hodnotíme 

duchovný a náboţenský ţivot, často sa zamýšľame aj nad Písmom Svätým, debatujeme 

o rozličných predpisoch a cirkevných nariadeniach. Ak by sme toto chápali ako spoločenstvo 

ţien, tak náš zbor by bol v štatistických tabuľkách na prvom mieste v počte stretávaní sa 

v roku. Mohli by sme povedať, ţe takéto spoločenstvo ţien sa u nás stretáva viac ako 360 krát 

v roku.  

f/ v našom zbore zborový spevokol nefunguje. Viem, ţe mnoho ľudí by chcelo spievať 

v spevokole, ako tomu bolo aj kedysi. Preto by som privítal, ak by sa našiel nejaký ochotný 

brat alebo sestra so vzťahom k hudbe, ktorý by obnovil nacvičovanie spevokolu.  

g/ medzi dôleţité aktivity v našom zbore patrí aj sluţba sprevádzania turistov. Náš kostol je 

známy vďaka svojej histórii, stavebnému materiálu a majestátnosti, a to nielen na Slovensku, 

ale aj v celej Európe. Pravidelne prichádzajú domáci a zahraniční turisti, ktorí si ho s obdivom 

prezerajú a odnášajú si z jeho návštevy hlboký záţitok. Sprevádzajú ich ochotné sestry, ktoré 

sú prevaţne na dôchodku.  Najstaršia z nich má 85 rokov. Za túto ich sluţbu im ďakujem. 

Zároveň si ale uvedomujem, ţe do budúcnosti bude treba nájsť ďalších ochotných ľudí, ktorí 

sa tejto sluţbe budú venovať. Radi privítame nových spolupracovníkov, ktorých samozrejme 

zaučíme. Vek nerozhoduje, potrebná je iba chuť sa venovať tejto činnosti v letných mesiacoch 

od 9-17 hod, a v zimných mesiacoch od 9-15 hod.  

 

7. Vyučovanie náboženstva 

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

ju nielen ţiaci zo Svätého Kríţa 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 ţiaci z kaţdého 

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

4 hodiny týţdenne. Náboţenstvo navštevuje 40 žiakov. Spolupráca s vedením školy 

i ostatnými učiteľmi je veľmi dobrá.  
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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 kaţdý deň Tesná brána. V minulom roku vyšli 3 čísla Zborového listu. 

V budúcnosti by som bol rád, keby sa v našom zborovom časopise mohli objaviť aj vaše 

príspevky, zamyslenia, obrázky, básničky. Zaiste sa v našom cirkevnom zbore nájdu ľudia, 

ktorí majú „tvorivého ducha“. 

 

9. Diakonická práca v zbore. 

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

povedať, ţe formou diakonickej práce je napr. to, keď sme ochotní odviezť chorého brata 

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 kaţdého, kto chce byť nielen poslucháčom 

slova Boţieho, ale aj jeho vykonávateľom.  

 

10. Nebezpečné vplyvy. 

 Počas môjho trojmesačného pôsobenia v našom zbore počas uplynulého roka som sa 

nestretol s tým, ţe by na evanjelických veriacich v Svätom Kríţi a okolí nepriaznivo pôsobili 

nejaké náboţenské spoločnosti alebo sekty. Čo má ale na nás vplyv, a to hlavne na deti  a 

mladých ľudí, sú najmä počítačové hry. Neraz vidím na správaní našich detí, ţe sa 

jednoducho stotoţňujú s dejom v nejakej počítačovej hre, a svoj ţivotný štýl, spôsob myslenia 

a konania neraz prispôsobujú práve tomu, čo vidia v počítačových hrách.  

 Čo ale povaţujem za veľmi nebezpečný vplyv v našom zbore, sú ohovárania, klamstvá 

a osočovanie. Je veľmi smutné, ţe ľudí, ktorí pravidelne chodia do kostola, alebo sa dokonca 

aktívne zapájajú do diania v našom zbore, ohovárajú a krivo obviňuje malá skupinka ľudí, 

ktorí sú síce členmi nášho zboru, ale na naše sluţby Boţie neprichádzajú, a tak nemajú 

skutočný a objektívny prehľad o tom, čo sa deje v našom zbore. Náš cirkevný zbor im je 

dobrý iba vtedy, keď treba vybaviť pohreb svojho blízkeho. A aj vtedy je s nimi veľmi ťaţká 

komunikácia, pretoţe si neuvedomujú, ţe okrem práv majú voči zboru aj svoje povinnosti. 

Tými sú napr. pravidelné platenie cirkevného príspevku za seba a svojich blízkych, ktorí sú 

evidovaní ako členovia nášho zboru. Tieto povinnosti si ale odmietajú plniť. Náš zbor potom 

na takýchto ľudí dopláca, pretoţe hoci neplatia, my musíme aj za nich odviesť nemalú časť 

finančného príspevku.   

 A práve takíto ľudia sa snaţia iných nainfikovať a vnútiť im svoj názor. 

O presbyteroch, sluţbukonajúcich sestrách, i o samotnom kňazovi hovoria nepravdivé 

klebety. Asi by ochoreli, keby iných neosočovali a stále nevymýšľali spôsoby, ako iným 

komplikovať ich ţivot a hádzať polená pod nohy. Asi si neuvedomujú, ţe ich konanie môţe 
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byť posudzované ako trestný čin ohovárania a ako trestný čin poškodzovania dobrého mena. 

Nenadarmo máme v liste Jakuba (3,5) napísané slová:  Podobne aj jazyk: je malý úd, ale 

chváli sa veľkými vecami. Ajhľa, aký malý oheň, a akú veľkú horu zapáli!“. A o týchto 

ľuďoch špeciálne platí aj ôsmy verš: „ale jazyk, (toto) nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, 

nikto z ľudí nevládze skrotiť.“ 

 

11. Pastorálne návštevy 

Pastorálna činnosť je veľmi dôleţitá. Je dôleţité, aby v ţivote duchovného  pastiera 

platili slová apoštola zaznamenané v liste Rímskym: „Radujte sa s radujúcimi a plačte 

s plačúcimi.“ Ľudia musia vidieť, ţe sa o nich kňaz zaujíma, ţe im rozumie, ţe im chce 

pomôcť, a ţe svoju návštevu u nich doma, alebo v nemocnici nekoná len preto, aby na konci 

roka mohol vykázať čo najväčší počet vykonaných návštev. Snaţím sa  navštevovať ľudí 

počas rozličných príleţitostí: rodinné jubileá, dojednanie krstín alebo pohrebu, súkromná 

konfirmačná výučba, pracovné porady s presbytermi či obyčajná potreba komunikácie 

s ostatnými členmi zboru. Váţim si kaţdú príleţitosť, kedy môţem navštíviť bratov a sestry 

nášho cirkevného zboru, a tak sa dozvedieť niečo o ich ţivote, o tom, čo ich teší, a čo ich 

trápi. Navštevovať ľudí je veľmi dôleţité, a netreba odkladať ţiadnu príleţitosť k návšteve. Či 

uţ v domácnosti, alebo v nemocnici. Počas môjho krátkeho pôsobenia v uplynulom roku som 

vykonal 25 návštev .  

Tak, ako inde, aj u nás v mnohých domácnostiach môţeme vidieť, ţe veľa ľudí má 

problémy s porušovaním Boţích prikázaní, a to najmä prvého: „nebudeš mať iných bohov 

okrem mňa“. Vidíme to najmä v tom, ţe v mnohých domácnostiach ich členovia naozaj ako 

Boha neuznávajú Hospodina, nášho stvoriteľa, ale mnoho iných vecí: pre niekoho je tým 

bohom túţba po blahobyte, pre iných to môţe byť nejaká osoba, alebo vec. Pre iných to zas 

môţu byť činnosti a záľuby, ktorým podriaďujú všetok svoj voľný čas. Následne sa dotyční 

ľudia vyhovárajú, ţe nemajú na Boha čas, nemajú čas chodiť do kostola. Čo vidím počas 

mojich návštev ako váţny problém, je napr. alkohol, ktorému sa niektorí naši členovia naplno 

oddávajú. Sám som bol svedkom, ako počas mojich návštev niektorí  ľudia nemajú problém 

priamo predo mnou vypiť aj celú fľašku pálenky. Následne sa dostanú do stavu, kedy pomaly 

o sebe ani nevedia. A v takýchto situáciách dotyčný človek dokonca naberá veľkú odvahu, 

stáva sa viac komunikatívnejším, a nezriedka sa chce s farárom skamarátiť. Začne ho 

priateľsky a familiárne oslovovať. Dokonca sa mi stalo aj to, ţe jedna sestra, ktorá to očividne 

s pitím alkoholu prehnala, mi navrhla, či by som si s ňou nechcel niekde vyraziť, a teraz ju 

budem citovať, a „potom spoločne uţiť“.  Samozrejme, ţe som túto jej ponuku odmietol.  

  

 12. Činnosť presbyterstva. 

 Presbyterstvo sa schádza podľa potreby na fare.  K 31.12.2011 sme evidovali 24 

presbyterov, vrátane predsedníctva CZ; z toho 9 muţov a 15 ţien. Väčšinou sa presbyterstvo 

v našom zbore stretáva 3 krát v roku. V roku 2011 malo presbyterstvo aţ 10 zasadnutí, 
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nakoľko na viacerých stretnutiach sa riešili aktuálne hospodárske a personálne problémy 

v zbore. Počas môjho pôsobenia v zbore sa v uplynulom roku konali dve zasadnutia 

presbyterstva: prvé bolo neformálne a jeho jediným cieľom bolo, aby som sa zoznámil 

s presbytermi a dohodli sme sa na príprave slávnosti inštalácie. Na druhom sme hodnotili 

končiaci sa rok 2011 a prijali sme dôleţité uznesenia ohľadom personálnych a technických 

zmien v zbore. Medzi najvýznamnejšie patrili voľba novej zborovej účtovníčky, ktorú od 

1.1.2012 vykonáva sestra Janka Glajzová z Laziska.  

 

13. Mimozborová činnosť kňaza. 

Počas môjho pôsobenia v našom zbore som mal moţnosť poslúţiť zvesťou slova 

Boţieho na sluţbách Boţích v Liptovskom Mikuláši. Na sluţbách Boţích sa zúčastnili  deti 

a gymnazisti zo Spojenej evanjelickej školy. Taktieţ som poslúţil zvesťou slova Boţieho vo 

Vrbici. Zúčastnil som sa aj na školení v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku. Školenie 

bolo zamerané na podstatné body písania ţiadosti o dotáciu na opravu kostolov, ako aj na 

doloţenie potrebných dokumentov, ktoré bolo nutné doloţiť k tejto ţiadosti. Okrem toho som 

prispieval do časopisu EPST správami o dianí v našom zbore, o našich zborových aktivitách. 

Taktieţ som tam prispel aj rozličnými anketami.  

 

14. Zborový archív, inventár, evidencia 

Po mojom príchode do tohto cirkevného zboru som našiel zborový archív prehľadne 

usporiadaný. Čo sa týka zborového inventáru, so sestrou Fiačanovou sme sa dohodli, ţe ho 

tento rok budeme spolu aktualizovať. Ja som osobne  aktualizoval evidenciu členov zboru do 

elektronickej podoby. Takto sa s evidenciou členov zboru lepšie pracuje, ľahko sa v nej dá 

vyhľadávať a upravovať údaje. Ešte nie je kompletná, lebo nie sú odovzdané všetky 

evidenčné lístky. Tieto by som chcel v spolupráci s našimi presbytermi čo najskôr zozbierať, 

aby sme mali evidenciu úplnú, a aby sme vedeli o kaţdom prihlásenom členovi v našom 

zbore.  

  

15. Počet členov zboru. 

Súčasný počet členov nášho zboru je odhadom 950 členov; podľa aktualizovanej evidencie 

v počítači 905.  

Pristúpili: 0 

Vystúpili: 0 

Počet v:  Svätý Kríţ:    225    

  Lazisko:    195 
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  Galovany:    188 

  Gôtovany:    197  

  Andice, Benice:   100 

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

evidencie. Keďţe nemáme všetky evidenčné lístky, vyššie uvedené údaje sú iba pribliţné 

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

 

16. Hospodársky život zboru.  

a/ Stav hospodárenia v r. 2011:  

V roku 2011 sa zborové presbyterstvo rozhodlo pre zmenu zborovej účtovníčky. Túto 

funkciu k 31.12.2011 vykonávala sestra Viera Bartanusová v Liptovskom Mikuláši. Od 

1.1.2012 vykonáva funkciu zborovej účtovníčky sestra Janka Glajzová,. Pre zmenu 

účtovníčky sme sa rozhodli najmä preto, lebo sestra Janka Glajzová  je členkou nášho zboru 

a v prípade potreby je dostupnejšia, nakoľko býva a pracuje v Lazisku.  

V utorok 24.januára sa konalo zasadnutie HV. Počas svojho zasadnutia hodnotil stav 

financií v hotovosti a na beţnom účte ku dňu 31.12.2011, ako aj hospodárenie v r. 2011. 

Počas svojho zasadnutie zistil nasledovné veci:  

- Ku dňu 31.12. 2011 bolo v pokladni v hotovosti 712,71 € 

- Ku dňu 31.12. 2011 bolo na beţnom účte vedenom v Slovenskej sporiteľni 22 961 €.  

- Celkovo sme mali k dispozícii 23 673,71 €.  

-  

- Príjmy v r. 2011: 

- podľa rozpočtu na rok 2011 mali dosiahnuť výšku 49078 €; v skutočnosti dosiahli  

- 34 018 €.  

- Príjem pozostáva z nasledovných položiek:  

- - príjem z majetku (prenájom pozemku v Galovanoch): 9 177 € 

- Príjem z darov: 10 916 € 

- Príjem z ofier:  2790 € 

- Príjem z cirkevného príspevku: 4422 € 

- Ostatné príjmy: 6702 € 

- Príjem z bankových úrokov: 11 € 

b/ Výdavky:  podľa rozpočtu na rok 2011 mali dosiahnuť výšku 49078 €; v skutočnosti 

dosiahli 24154  € 

- Výdavky pozostávajú z nasledovných položiek:  

- Služby (opravy, obstaranie majetku, cestovné, reprezentácia, telefón, stočné, 

revízie, poistky a iné služby): 10 160 € 



CZ ECAV Svätý Kríž – Lazisko                 Kňazská správa za rok 2011 
 

14 
 

- Prevádzková réžia (nákup časopisov, cenín, kancelárskych potrieb, čistiacich 

potrieb, energie, poplatky): 10 791 €  

- Príspevky na seniorát, na dištrikt a iné príspevky: 3 203 € 

-  

- Stav zboru: stav hospodárenia zboru bol na konci roka plusový a celkový stav 

dosiahol + 9864 €. Tento stav sme dosiahli vďaka poplatku za prenájom pôdy 

v Galovanoch.  

c/ Navrhovaný rozpočet na r. 2012:  

- Predpokladané príjmy: 76 035 € 

- Z toho:  

- - príjem z majetku: 35 € 

- Príjem z darov: 20 000 € 

- Príjem z ofier:  3 000 € 

- Príjem z cirkevného príspevku: 5 000 € 

- Príjem z dotácií: 48 000 € 

-  

- Predpokladané výdavky: 76 035 € 

- Z roho:  

- Služby – opravy: 55 785 € 

- Cestovné: 2600 € 

- Telefón: 550 € 

- Revízie: 300 € 

- Poistky: 700 € 

-  iné služby: 2500 € 

- Prevádzková réžia (nákup časopisov): 160 € 

- kancelárske potreby: 500 € 

- čistiace potreby: 200 € 

- vodné: 40 € 

- elektrina: 7 000 € 

- palivo: 3 000 € 

- zrážková daň: 100 € 

- poplatky: 100 € 

- Príspevky na seniorát, na dištrikt a iné príspevky: 2 500  € 

 

d/ Zoznam vykonaných prác v  CZ Svätý Kríž – Lazisko 

Nakoľko sestra farárka Monika Vdovjáková mi neposlala kňazskú správu, v ktorej by 

vyhodnocovala uplynulý rok, tak môţem spomenúť iba práce a udalosti, ktoré sa udiali 

v našom zbore od môjho nástupu, teda od 29.septembra 2011. 

Po mojom príchode do zboru som si začal všímať najmä okolie kostola a to, čo by bolo 

potrebné opraviť alebo zmeniť. Hneď v prvých dňoch po nástupe boli: 



CZ ECAV Svätý Kríž – Lazisko                 Kňazská správa za rok 2011 
 

15 
 

- obnovené značenia stĺpikov 5-tich hydrantov v okolí kostola. Toto značenie – biele 

písmeno H na červenom podklade bolo vyblednuté 

- nastriekaná skrinka hydrantu umiestnená na západnej strane našej fary.  

- Obnovené označenie k suchým WC. Toto bolo vyblednuté a neplnilo svoju úlohu. 

- očistené lustre v kostole. Očistené boli iba veľké diely. Maličké časti ešte čakajú na 

očistenie, ktoré bude potrebné vykonať niekedy v jarných mesiacoch.  

-  hĺbkovo očistené a vytepované koberce.  

-namontované vešiaky na stenu chodby pri zborovej sieni;  

- zakúpené dva nové kravatové mikrofóny a dva mikrofóny do ruky spolu so stojanom. 

Ich výhodu sme mohli oceniť počas Štedrého večera, kedy boli dané do prevádzky. Taktieţ 

ich teraz vyuţívame v zborovej sieni, kde sa momentálne konajú sluţby Boţie. Za realizáciu 

a inštalovanie týchto mikrofónov patrí vďaka bratovi Mariánovi Moravčíkovi.  

- Nákup nového notebooku  - pre zefektívnenie práce zborovej účtovníčku a pokladníčky  

- zavedený internet banking. Takto sa zjednodušila platba faktúr. Doteraz musela sestra 

pokladníčka s kaţdou faktúrou ísť do banky a tam ju osobne zaplatiť, po zavedení IB všetky 

faktúry platíme cez internet. Dokonca takto ušetríme na bankových poplatkoch, pretoţe kaţdá 

platba realizovaná cez IB je v porovnaní s platbou v banke lacnejšia o jedno Euro.  

 

Pri príleţitosti mojej inštalácie  sme dostali od Evanjelickej diakonie v Košeci veľmi vzácny 

dar. Diakonia nám venovala nové oltárne sviečky, ktoré nahradili doterajšie voskové 

sviečky. Nové sviečky majú výhodu v tom, ţe sa do nich nalieva olej. Prvý krát sme ich mohli 

vidieť počas Štedrého večera.  

 

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 osobne na ministerstve kultúry podaná ţiadosť o dotáciu z grantov ministerstva kultúry 

z projektu Obnovme si svoj dom. Podľa rozpočtu by oprava strechy mala stáť 60 000 €.  ¼ 

strechy je zhnitá a je potrebné poškodený šindeľ vymeniť. Z ministerstva kultúry ţiadame 

48 000 €; Naša ţiadosť zatiaľ prešla všetkými potrebnými schvaľovacími komisiami. Teraz 

by mali schváliť výšku poskytnutej dotácie. Ak schvália dotáciu, mala by prísť na náš účet 

v polovičke apríla. S opravou by sme chceli začať v druhej polovici mája. Keďţe sa má náter 

strechy vykonávať kaţdých 5 rokov, je potrebné aj do budúcna pamätať na tento stav. 

Presbyteri sa na svojom zasadnutí dohodli, ţe sa zriadi ďalší účet a bude sa naň ukladať 200 €  

mesačne na budúci náter strechy.  

Oprava plotov okolo kostola – pri príleţitosti opravy strechy kostola si musíme uvedomiť aj 

fakt, ţe je dôleţité venovať pozornosť aj oprave oplotenia okolo kostola. Predovšetkým treba 

opraviť bočnú bráničku pri sakristii, ktorá je v dezolátnom stave. Preto bude zvolaná brigáda 

zameraná na údrţbu a opravu tohto oplotenia.  
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Zmena telefónnych paušálov – telefónny paušál na pevnú linku, ktorý má náš cirkevný zbor, 

je pre nás nevýhodný; obsahuje 200 voľných minút, ktoré sa nevyuţívajú. Od 1.marca 

prejdeme na nový telefónny paušál, kde bude voľných 50 minút. V uplynulom roku bol 

zároveň zrušený paušál na internetové volania, ktorý sa vôbec nevyuţíval, a ktorý mesačne 

stál 15 €. Ročne tak spolu ušetríme pribliţne 230€ s DPH.  

-  

Revízia zabezpečovacieho systému kostola – plánuje sa opätovné sfunkčnenie 

zabezpečovacieho systému v kostole  a zaškolenie obsluhy 

revízia elektroinštalácie lustrov v kostole – je potrebné vykonať a opraviť poškodené 

vedenie, pretoţe sa nachádza v havarijnom stave 

-  

- Ostatné plány a duchovné aktivity:  

- Konfirmácia: vzhľadom k plánovanej oprave strechy kostola je dôleţité dať konfirmáciu na 

začiatok mája, na 6.5. 2012 alebo na 13.5. 2012; Termín bude upresnený po dohode s rodičmi 

konfirmandov.  

30.výročie posvätenia kostola – tento rok si pripomenieme 30.výročie posvätenia kostola; 

radi by sme dovtedy opravili aj strechu.  Pri okrúhlom výročí a oprave strechy by sme chceli 

pozvať nejakého seniora alebo biskupa, ktorý by poslúţil zvesťou slova Boţieho. Toto 

výročie a obnovenie strechy by sme mohli osláviť v nedeľu 26.augusta 2012. Presbyteri sa 

dohodli, ţe okrem vyšších duchovných predstaviteľov pozveme na túto slávnosť aj 

predstaviteľov politickej moci a médií. Tento deň bude zároveň aj zborovým dňom.  

Voľba presbyterov: V marci sa skončí funkčné obdobie presbyterov. Budú voľby 

presbyterov. Na zasadnutí presbyterstva konanom v pondelok 30.januára sa prítomní 

presbyteri vyjadrili, či sa chcú uchádzať o funkciu presbytera v nasledovnom volebnom 

období v r. 2012-2018. Touto cestou vás, bratia a sestry chcem poprosiť, aby ste v tejto veci 

boli i vy iniciatívni. Ak si o niekom v zbore myslíte, ţe by bol vhodný kandidát na funkciu 

presbytera, budem rád, keď mi o takom to vhodnom kandidátovi poviete. Tento rok budeme 

voliť 15tich presbyterov, nakoľko sa zmenil minulý rok štatút nášho cirkevného zboru 

a v rámci neho sa zníţil aj počet volených presbyterov.  

Voľba seniora a biskupov: Tento rok sa v našom zbore bude konať aj voľba seniora 

Liptovsko – oravského seniorátu i voľby generálneho biskupa a biskupa Východného 

dištriktu. O termínoch a kandidátoch budete včas informovaní.  

Zájazdy: Počas tohto roku plánujeme minimálne dva autobusové zájazdy; jeden na 

celoslovenské evanjelické dni do Lučenca. Tu sa budú konať  slávnostné sluţby Boţie a bude 

to v nedeľu 1.júla 2012; Na jeseň by sme chceli uskutočniť autobusový zájazd a navštíviť 

nejaký cirkevný zbor na Slovensku. Na presbyterstve padol návrh, aby sme navštívili 

neďaleké artikulárne kostoly v Istebnom a v Leštinách a zúčastnili sa tam na sluţbách Boţích. 

Samozrejme, ţe tento návrh nie je definitívny. Záleţí na prianí ľudí, kam by chceli ísť a čo by 

chceli navštíviť.  
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17. Záver. 

 Pri čítaní Ţalmu 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 ţivot v našom cirkevnom zbore sa podobá budovaniu veľkej stavby, 

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

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

nedosiahneme. Tak, ako hovorí ţalmista, aj my s ním môţeme spoločne vyznávať, ţe ak toto 

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

 Preto ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu za poţehnanie, 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 náboţným ţalmistom 

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

 

18. Prílohy 

1. štatistický dotazník 

 

 

 

 

                                        

 


