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ROČNÍK 9

POZVANIE na: Celoslovenský evanjelický festival (CEF 4) v Ružomberku:
30.-31. júla 2005
Milí bratia, milé sestry!
S láskou vás pozývame na CEF 4. Konať sa má 30.-31. júla 2005 na Zimnom štadióne v
Ružomberku. Motto festivalu znie: Kristus oslobodzuje k láske. CEF 4 chce všetkým nám pomôcť pri
hľadaní pokoja, lásky, našich duchovných koreňov, jasnej orientácie v živote – pri hľadaní Pána Boha, a
to spoločným slávením Nedele pokánia, ponukou zmierenia, svedectvom, živej viery a ovocia Ducha
Svätého, poukázaním na nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. On nás oslobodzuje z otroctva hriechu a
strachu - k láske a slobode v spoločnej službe svetu. To všetko sa odzrkadľuje v programových blokoch
festivalu. V záujme čo najlepšej organizácie, a tiež preto, že Zimný štadión v
Ružomberku má určitú kapacitu, je dôležité, aby ste sa prihlásili – najneskôr
do štvrtku 16.6. 2005 (pozn. - platí pre c. zbor v Ružomberku: buď zapísaním
sa na príslušné hárky /Nede ľ n é sl. Božie; Opera Martin Luther/ v kancelárii ev. fary
v Ružomberku, alebo telefonicky na č. 432 21 98. Bratia a sestry z iných cirkevných
zborov sa prihlasujú v tom cirkevnom zbore, ktorého sú členmi.)
Cirkevné zbory - vrátane hostiteľského v Ružomberku - ktoré sa do uvedeného termínu prihlásia,
dostanú vstupenky, ktoré im zaistia miesta na sedenie. Na štadióne má byť aj na konci júla príjemne
chladno, takže bude užitočné vziať si na sedenie deku. Stravovanie bude možné vo vlastnej réžii v
stánkoch s občerstvením. Kompletné programové bulletiny vrátane poriadkov služieb Božích a piesní si
bude možné zakúpiť priamo na štadióne.
Milé sestry, milí bratia, príďte upevniť svoju vieru, posilniť lásku, oživiť nádej, občerstviť sa
spoločnou radosťou a modlitbami pomôcť ozdraviť spoločenstvo Kristovho Tela v našej cirkvi!
(Redakciou DEDIČSTVA krátené podľa listu z GBÚ, ktorý cirk. zborom ECAV na Slovensku adresovali
Daniela Horínková
Jaroslav Uhel
Július Filo
tajomníčka Vnútornej misie
hlavný koordinátor CEF 4
generálny biskup ECAV na Slovensku )

Program CEF 4

(na prípadné zmeny v ňom si vyhradzuje právo organizátor – ústredie ECAV na

Slovensku)

Sobota 30.7. 2005
10:00 - Zimný štadión /ZiŠ/ - Otváracie zhromaždenie - Téma: Ako domáci Boží oživujme korene
viery. Privítania, príhovory: ev. biskupi Igor Mišina a Ivan Osuský; vystúpenia: Svatopluk Karásek
/Praha/, Mužský spevácky zbor zo Sliezska, kvarteto Nádej, ária z opery Martin Luther; pozvánky na
ďalšie programy; pozdravy zahraničných hostí
12:30 – 15:00 – Športová hala Koniareň – Futbalový zápas: Východný dištrikt – Západný dištrikt
Popoludnie - Téma: Prinášajme spolu ovocie Ducha (Gal 5,22)
13:00 - 14:30 - Zimný štadión – pódium - Detský program: Korene a ovocie
14:30 - 15:30 - Zimný štadión – pódium - Evanjelické školy
Literárne pásmo z korešpondencie Daniela Krmana a Mateja Bela
15:30 - 16:00 – Zimný štadión – pódium - Prezentácia Ev. diakonie / spevokol z Brezna
16:00 - 16:30 – Zimný štadión – pódium – Vystúpenie delegácie z Malawi (Afrika)

14:00- 16:45 Semináre /pozri ich podrobnejší rozpis nižšie/

14:00-15:30 - Park Št. N. Hýroša – Evanjelizácia mládeže – Kristus oslobodzuje k slobode
Účinkujú: Dušan Maršala, hudobné skupiny: Prázdny kríž a He fills
15:30 – Folklórny súbor Liptov – Park Št. N. Hýroša
17:00-18:00 - Evanjelický kostol – Večerné služby Božie s Večerou Pánovou
Kazateľ: biskup Sliezskej cirkvi ev. a. v. Vladislav Volný
19:30-22:00 (23:00) – Zimný štadión – pódium - Nočný koncert: hrá: Orchester G. Broma pod vedením
Vlada Valoviča; moderuje: Jarmila Hargašová; spievajú: Sisa Sklovská, Berco Balog, Katka Koščová,
hostia: Ján Baláž z Elánu, Svatopluk Karásek, Mužský spevokol – Sliezsko

Nedeľa 31.7. 2005
10:00 – Zimný štadión - Hlavné služby Božie - Téma: Kristus nás oslobodil k láske
Kazateľ: generálny biskup ECAV Július Filo; pozdravy hostí; vyslanie misionárov; Večera Pánova
Popoludnie - Téma: V jednej viere a spoločnej službe
14:00 - 15:00 – Zimný štadión – pódium - Záverečné zhromaždenie
Zostrih CEF 4 na veľkoplošnej obrazovke, anketa, vystúpenie Svatopluka Karáska, pozdravy
hostí, pozvanie na CEF 5 (v r. 2008 - bude spojený so Stretnutím kresťanov Európy na Slovensku),
poďakovania, požehnanie na cestu.
15:30 - 16:30 – Kultúrny dom – Veľká dvorana – Opera Martin Luther
Autor: hudobný skladateľ Víťazoslav Kubička, libreto Slávka Očenášová
Podľa záujmu (zisteného na základe prihlášok) je možné, že sa opera zopakuje o 17:00-18:00 (v tom
prípade by na skoršie predstavenie dostali prednosť účastníci z končín odľahlejších od Ružomberka; na
druhé predstavenie domáci a účastníci z bližšieho okolia Ružomberka)
Sprievodný program: Modlitebná stráž, miestnosť na stíšenie, duchovné poradenstvo, premietanie
videodokumentov Ev. mediálneho programu, detská besiedka pre prítomné deti – v Prescentre ZiŠ
Výstavy a prezentácie rôznych oblastí práce ECAV - na ZiŠ v sobotu aj v nedeľu.
Liptovské múzeum ponúka zľavnené vstupné počas soboty i nedele. Počas festivalu je pripravená
multimediálna prezentácia dejín Liptova so zameraním na dejiny evanjelikov v Liptove.
CEF 4 môžete finančne podporiť milodarom na číslo účtu 443-012/0200; variabilný symbol:
30310705 vo VÚB Bratislava, Poštová 1. Zabezpečiť finančné krytie CEF 4 nie je úlohou ružomberského
ev. cirkevného zboru. Náklady znáša organizátor CEF 4 - ECAV na Slov. (Generálny biskupský úrad).

I v našom ružomberskom cirkevnom zbore sú však potrebné financie, a to na
opravu plota okolo kostola a tiež na výmenu krytiny časti strechy na bývalej ev.
cirkevnej škole v Ružomberku. Ide o finančne značne náročné projekty, preto
vás prosíme o milodary. Je možné odovzdať ich na fare alebo poslať na účet
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Ružomberok, číslo: 0056711346/0900
v SL. SP., a. s. Ružomberok. Ochotným darcom vopred úprimne ďakujeme!
SEMINÁRE NA CELOSLOVENSKOM EVANJELICKOM FESTIVALE (CEF4)
V RUŽOMBERKU – uskutočnia sa v sobotu 30.7. 2005 v čase (spravidla)
medzi: 14.00 – 16.45 hod. v priestoroch ružomberského Kultúrneho domu, 4. Základnej
školy (ZŠ) – ul. Zarevúca, Zimného štadióna, ev. kostola a zborovej siene ev. fary.
1. MIESTO A POSLANIE CIRKVI V SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI
Moderátor: František Korečko
Hostia: Igor Mišina, Ján Matis, Ján Grešo, Daniel Pastirčák, Marián Damankoš, Ján Hroboň, Eva Bachletová, Ivan
Eľko
Miesto: Kaviareň Kultúrneho domu v Ružomberku Čas: 13:30 hod.
Čo očakáva spoločnosť od cirkvi a čo jej z toho cirkev môže dať?  Čo spoločnosť od cirkvi neočakáva, no
napriek tomu by to cirkev mala spoločnosti dávať?  V akom zmysle nesie cirkev zodpovednosť za spoločnosť v ktorej

existuje?  Môže niesť cirkev zodpovednosť i za spoločnosť, ktorá nie je ochotná naslúchať jej hlasu?  Čo môže Ev.
cirkev ponúknuť dnešnej spoločnosti a čomu sa naopak môže od dnešnej spoločnosti priučiť?  Môže cirkev prispieť
svojim dielom k budovaniu občianskej spoločnosti? Je to podľa vás jej poslanie?  Má cirkev predstavu o tom, kam by
mala smerovať dnešná spoločnosť?
2. VIERA V POSTMODERNOM SVETE (BYŤ VERIACIM DNES)
Moderátor: Štefan Hríb a Juraj Kušnierik Čas: 15:00 hod. Miesto: Veľká dvorana Kultúrneho domu v Ružomberku
3. FESTIVALOVÉ VERŠOBRANIE
Moderátor: Slávka Očenášová
Čas: 14:00 hod. Miesto: Átrium Kultúrneho domu v Ružomberku
ZAKORENENÍ VO VIERE, NACHÁDZAJÚCI NÁDEJ, UISTENÍ V LÁSKE. Ev. básnická tvorba má
v slovenskej literatúre nezastupiteľné miesto. Ani dnešnému človeku, zmietajúcemu sa v morálnych a etických
problémoch spoločnosti v pretechnizovanom svete
, nie sú ľahostajné duchovné hodnoty. Smäd či hlas po nich zapĺňajú umelci, ktorí, najčastejšie slovom,
adorujú Bytie a energiu Svetla Zhora vedia pretaviť do svojho diela. Súčasní ev. básnici sú schopní výpovede vysokej
duchovnej hodnoty a majú schopnosť prenášať túto silu do duší iných. Slovo, čo vychádza zo srdca, má veľkú moc.
Nech nám je darom, z ktorého neubúda. Ak prijmeme dobro a lásku, transformovanú aj v básnickej umeleckej
výpovedi, potom sa môžeme stotožniť s tým, že zakorenení vo viere, uistení láskou a neustále nachádzajúci nádej,
budeme môcť ľahšie a lepšie žiť.
4. SPOLUPRÁCA EVANJELICKÉHO A. V. CIRKEVNÉHO ZBORU SO ZBORMI INÝCH CIRKVÍ
Moderátor: Dušan Havrila – ECAV Košice
Hostia: Pavol Dráb – rímskokatolícka cirkev, profesor na Teolog. fakulte, Anton Konečný – rímskokatolícka cirkev,
dekan, profesor Teolog. fakulty, Igor Liba – Apoštolská cirkev Košice
Čas: 14:00 hod.
Miesto: Zborová sieň evanjelickej fary v Ružomberku
Ekumenické spoločenstvo v Košiciach tvorí 11 subjektov, kde okrem kresťanských cirkví katolíckych
a protestantských patrí aj Katolícka teologická fakulta a Židovská náboženská obec ako pozorovateľ. Vzájomné
zbližovanie, stretávanie sa a spolupráca je praktickým a živým ekumenizmom. Za uplynulých 10 rokov sme
zrealizovali mnohé spoločné bohoslužobné, ale i verejné a kultúrne podujatia. Radi sa podelíme so skúsenosťou, že
sa dá žiť spolu aj napriek rôznorodosti tradície, či duchovnej orientácie. Náš ekumenizmus je pre nás objavom v tom,
že to, čo nás celé roky, ba stáročia rozdeľovalo, dnes v mnohých situáciách vnímame ako vzájomné obohatenie. Na
tento seminár vás pozývame v nádeji, že aj na iných miestach je možné budovať dobré, prakticky uskutočniteľné
a obohacujúce vzťahy medzi cirkvami. Našou túžbou je, aby i tento seminár posunul hranice poznania, úcty,
rešpektu, aby sme duchovným pohľadom videli viac než len k bránam našich kostolov.
5. RODINA – ZÁKLAD ZBORU (zmiešané manželstvá, ich funkčnosť – aktivita v cirkevnom zbore, partnerský život
bez manželstva, bunky Rodinných spoločenstiev /RoS/ v evanjelických zboroch)
Moderátor: Ľubo a Dáša Badiarovci
Hostia: manželské páry z Košíc
Čas: 14:00 hod.
Miesto: 4. Základná škola v Ružomberku – ul. Zarevúca
Rodina je "základná bunka spoločnosti". Je však chorá; stále viac. Prečo? Jej základom je manželský vzťah
muža a ženy. Čím je lepší, plnší porozumenia, tým sa zvyšuje predpoklad, že bude aj vyhňou, kde sa formujú
charaktery ľudí. Manželstvo je však na ústupe. Prišla iná MÓDA! Voľné, nezáväzné, krátkodobé, FORMY vzťahu. A
nielen medzi mužom a ženou! Čo na to cirkev? Môžeme s tým vôbec niečo robiť? - Áno! Poznáme tajomstvo
dobrého vzťahu ktorý tvorí Kristus. Čo On spojil, človek nerozdelí - ak to nie je formalizmus, ale viera na obidvoch
stranách. Ak je to náboženský formalizmus - neexistuje ZÁRUKA! Naše manželstvá potrebujú Krista. V každej etape
veku, do každých životných okolností! Preto sa usilujeme o život v rodinných spoločenstvách. Naša cirkev ich
potrebuje ako soľ. Usilujeme sa o budovanie dobrých základov manželstiev, ich etablovanie v službe v zbore a ich
otvorený kresťanský život pred očami "okolitého sveta" - rodičov, rodinných príslušníkov, susedov, kolegov... Kto by o
tomto úsilí pochyboval nech si odpovie na otázku: Koľko "kresťansky zdravých" a pritom angažovaných mladých a
stredných rodín máme v zbore? Aký je vekový priemer návštevníkov nášho zboru? – Viac o tom na seminári.
6. SME CIRKEVNÝ ZBOR – SME TEAM
Moderátor: manželia Beňovci (ECAV Rankovce), Dušan German (ECAV Klenovec)
Hostia: spolupracovníci z cirkevného zboru v Rankovciach
Miesto: 4. Základná škola v Ružomberku – ul. Zarevúca Čas: 14:00 hod.
7. EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ ŠKOLSTVO (alebo: Prečo má zmysel, aby evanjelici študovali na evanjelických

školách?)
Moderátor: Matej Oráč (spirituál Ev. kolegiálneho gymnázia Prešov)
Miesto: 4. Základná škola v Ružomberku – ul. Zarevúca Čas: 14:00 hod.
8. TROJPARTNERSTVO V DOBROM I ZLOM – ECAV, WÜRTTENBERG, DURÍNSKO
Moderátor: Marián Bodolló
Hosť: Ernst Ludwig Vatter
Miesto: 4. Základná škola v Ružomberku – ul. Zarevúca Čas: 14:00 hod.
9. PARTNERSTVO V EURÓP. ÚNII
Moderátor: Dr. Christfried Bolter – Ľudová vysoká škola
Miesto: 4. Základná škola v Ružomberku – ul. Zarevúca /družina 4. ZŠ/ Čas: 14:00 hod.
10. LITURGICKÝ VÝVOJ V EVANJELICKEJ CIRKVI (alebo: Prečo má tak málo evanjelikov pozitívny vzťah
k službám Božím?)
Moderátor: Boris Mišina
Miesto: 4. Základná škola v Ružomberku – ul. Zarevúca Čas: 14:00 hod.
11. STVORENIE SVETA, EVOLÚCIA, RELEVANTNÝ VÝKLAD BIBLIE
Moderátor: Ján Bohdan Hroboň Miesto: 4. Základná škola v Ružomberku – ul. Zarevúca Čas: 14:00 hod.
Všeobecne sa má zato, že nešťastný spor, medzi biblickou správou o stvorení a Darwinom, bol príčinou, že
milióny ľudí na svete stratilo vieru v Boha. Žiaľ, veľký podiel viny má na tom fundamentalistický prístup k biblickej
správe o stvorení zo strany cirkvi samotnej. Výklad, ktorý rešpektuje doslovný význam textu a ignoruje tak obraznú
náboženskú reč, vyprovokoval prírodovedcov zhruba od koncipovania vývojovej teórie k tomu, aby v mene vedy
bojovali proti Biblii, cirkvi aj Pánu Bohu. Všeličo sa odvtedy vyjasnilo, takže ostrie tohto boja je značne otupené na
oboch stranách. Súčasný stav mi ale pripadá ako vyčkávacia zákopová vojna. Jasného svetla do tohto problému bolo
vneseného málo. Pokúsim sa veci roztriediť a správne pomenovať aj vyjsť z toho tak, aby ľudia dobrej vôle dostali
uspokojivú odpoveď a veriaci, vedci i nevedci, mohli smelšie, s väčšou radosťou a slobodnejšie aj argumentovať aj
spávať aj ísť v ústrety novým objavom. Po úvode do problematiky sa teším na vaše otázky.
12. Posol Božej lásky ALBERT SCHWEITZER a jeho odkaz
Moderátor: Ján Antal, biskup v. v. Čas: 14:00 hod. Miesto: 4. Základná škola v Ružomberku – ul. Zarevúca
Predovšetkým musíme byť nesmierne vďační za duchovné dary skrze Ducha Svätého. Treba nám poznať
rôznorodosť duchovných darov, ktorými sme boli aj my obdarovaní (viď. 1Kor 12, 7-11). Duchovné dary sme dostali,
aby sme nimi slúžili svojim blížnym v rámci kresťanského spoločenstva. Treba sa naučiť hospodáriť s časom, ktorý
nám je daný v rámci nášho pozemského života. Následky premárnenia času sú horšie, ako premárnenia materiálnych
hodnôt. Dr. Albert Schweitzer a jeho život sú pre nás nesmiernou inšpiráciou. Schweitzer sa vedel obetovať za ľudí,
ktorým nebol nič dlžný. Urobil to z úcty k životu. Prof. Jozef Roháček bol príkladom využitia darov Ducha Svätého vo
vlastnom živote i vo vzťahu k iným. Manželky Dr. A. Schweitzera a prof. Roháčka zase príkladom kresťanského
sebaobetovania. Aj telesnú slabosť vie premôcť sila Ducha.
13. RÓMSKA MISIA
Moderátor: Hans – Martin Dern Hostia: Sandra Dern, Žaneta Gonová, Boba Karalová, Ina Ďurčeková, Lukáš Gono
Miesto: 4. Základná škola v Ružomberku – ul. Zarevúca Čas: 14:00 hod.
Zažiť spoločenstvo s veriacimi rómskymi ženami. Počuť ich svedectvo, ako uverili v Pána Ježiša. Prečo sú
stále predsudky - a budú - a čo môžeme proti tomu robiť? Každý vie, čo znamená šperk. Aj význam však má ŠPERK
v rómskej misii? Čo znamená praktická misia okolo nás - misia venovaná Rómom? Niečo o rómskej kultúre. Možnosti
rozprávať a diskutovať s Rómami. Koho miluje Pán Ježiš najviac?
14. ZAHRANIČNÁ MISIA – TU SOM JA, POŠLI MŇA
Moderátor: Július Matta a Oľga Khaimi
Hostia: Michal Findra, Darina Marková, manž. Sajákovci
Miesto: 4. Základná škola v Ružomberku – ul. Zarevúca Čas: 14:00 hod.
Pán Ježiš dal misijný príkaz aj nám dnešným kresťanom. Ako ECAV plní svoju úlohu na Božej misii vo
svete? A ako sa môžem podieľať na Božej misii ja? Prezentácia misijnej činnosti ECAV v Rusku a Chorvátsku.
Zoznámte sa misionármi ECAV a ich službou. Na seminári sa s vami o svoje skúsenosti podelia manželia Dušan
a Božena Sajákovci (misia v Chorvátsku), manželia Július Matta a Oľga Khaimi (misia v Rusku), Michal Findra
(krátkodobá misia v Rusku) a Darina Marková (skúsenosti s misiou vo Vladivostoku, Rusko).
15. RADOSŤ Z KRISTA - MALAWI
Moderátor: Jonathan Sorum a Hilvelisa Ukkonen
Hostia: Joseph Bvumbwe (biskup z Malawi), evanjelici z Malawi

Miesto: 4. Základná škola v Ružomberku – ul. Zarevúca Čas: 14:00
Ježiš znamená radosť a kresťania v Afrike vedia vyjadrovať radosť výnimočným spôsobom. 12 ľudí z našej
sesterskej - Luteránskej cirkvi v Malawi, bude prítomných na tomto seminári, aby nám odovzdali skúsenosť ich
radosti. Malawi je veľmi chudobnou krajinou, s mnohými problémami (napr. AIDS). Napriek tomu cirkev v Malawi
stále rastie a cirkevný život je veľmi živý. Čo sa môžeme od nej učiť? Ako môžeme posilňovať spojenie medzi našimi
cirkvami? Tento seminár bude inšpirujúcim zážitkom.
16. CIRKEVNÉ MÉDIÁ – problém či povzbudenie?
Moderátor: Karel Ilja Dvořák (Evanjelický posol spod Tatier)
Hostia: Ján Hroboň (Cirkevné listy), Ján Jančo (Cestou svetla), Fedor Bartko (Evanjelický mediálny program),
Slavomír Slávik (Evanjelizačné stredisko pre masmédia)
Miesto: 4. Základná škola v Ružomberku – ul. Zarevúca
Čas: 14:00 hod.
Čo nie je v médiách, ako by nebolo. Pozývame na spoločné hľadanie odpovedí na otázky, ktoré vyvoláva
pôsobenie médií v dnešnom svete. Aká je úloha kresťanských médií v sekularizovanom prostredí? Je lepšie, aby
kresťanskí novinári pôsobili v svetských novinách, rozhlase a televíziách, alebo naopak – nech sa sústredia na
vydávanie kresťanských novín? Rozumieme svetu, ktorý zobrazujú médiá? Čo urobiť s mediálnou mocou, ktorá nás
dnes zasahuje silnejšie, ako dúfame? Kde je v mediálnom a konkurenčnom prostredí miesto Evanjelického posla
spod Tatier? Je konkurencieschopný? Čo by sa malo stať, aby kresťanské médiá vyšli z tieňa médií sekulárnych?
Ak aj neviete na tieto otázky odpovedať, predsa príďte, skúsime to spolu....
17. AKO ZALOŽIŤ A SPRAVOVAŤ EVANJELICKÚ DIAKONIU V CIRKEVNOM ZBORE
Moderátor: Ján Huba – riaditeľ Evanjelickej diakonie
Hostia: riaditelia a pracovníci jednotlivých fungujúcich stredísk ED
Čas: 14:00 hod.
Miesto: 4. Základná škola v Ružomberku – ul. Zarevúca
Informácie o možnostiach, spôsoboch a formách diakonickej práce a jej zaradení do štruktúr ECAV na
Slovensku. V prvej časti sa na konkrétnych príkladoch odprezentuje založenie, registrácia a poskytovanie sociálnych
služieb. V druhej časti seminára budú praktické ukážky diakonickej práce zborovej diakonie, profesionálnej náhradnej
rodiny a ukážka činnosti strediska evanjelickej diakonie.
18. ZÁKLADNÁ STAROSTLIVOSŤ, OCHRANA A REŠTAUROVANIE ORGANOV
Moderátor: Ing. Miloš Dudáš Miesto: Evanjelický a. v. kostol v Ružomberku Čas: 14:00 hod.
Pravidelná starostlivosť, údržba a jednoduchá obnova ako prevencia voči veľkým a nákladným procesom
obnovy so zameraním na strešnú krytinu a konštrukciu kovu, problémy vnútornej vlhkosti, obvodové konštrukcie,
klenby a stropy, okenné a drevné konštrukcie, podlahy, vykurovanie atď. Získanie informácií o možnostiach
spolupráce cirkevného zboru a štátu v starostlivosti o národné kultúrne pamiatky (grantový systém Ministerstva
kultúry SR pod názvom Obnovme si svoj dom, štrukturálne fondy Európskej únie ...).

Čo je potrebné zabezpečiť zo strany nášho ružomberského
cirkevného zboru pri CEF 4 – čím môžeme/te pomôcť?
2-há polovica júna: miestnu propagáciu – roznesenia plagátov na školy a ich nalepenie na výklady/dvere
obchodov – samozrejme, po dohode s majiteľmi. – Mládež.
Štvrtok 28.7.: 15 mladších silnejších mužov/mládencov – na stavbu pódia a scény na Zimnom štadióne
(ZiŠ); vyloženie materiálu z auta z Generálneho biskupského úradu.
Pravdepodobne piatok 29.7.: 6 ľudia – nakladanie stoličiek.
Piatok 29.7.: 10 ľudí – mládež (príprava miestností na semináre – zraz večer o 19.hod. na ev. fare).
Štvrtok – nedeľa: 28.7.-31.7. : 2 ľudia (stráženie skladového priestoru na ZiŠ - resp. viac ľudí, ktorí by
sa striedali).
Sobota – nedeľa: 30. aj 31.7.: službu na fare (1 človek), v kostole (1 človek), na ZiŠ (5 pri vstupe uvádzači, 4 zabezpečenie hygieny /dopĺňanie toal. papiera, mydla, papier. uterákov/) – títo ľudia, by sa
striedali v cca 3 hodinových intervaloch, aby aj poslúžili, aj sa mohli zúčastniť programu CEF. 1-ného
človeka – koordinátora výstav (resp. viac ľudí, ktorí by sa striedali).
Viacerých predavačov programových bulletinov, pamiatkových predmetov.
Sobota – nedeľa 30.-31.7.: 10 ľudí – na hospodársku služba: pokladne /škatule na oferu a ich stráženie/,

financie z predaja programov a suvenírov, organizácia a spočítavanie ofier, pomoc ekonómom z GBÚ.
Sobota 30.7.: po 1 človeku na každom mieste konania seminárov.
Sobota 30.7.: 2 zdravotníkov – do Športovej haly Koniareň: 12.30-15.00 hod.
Nedeľa 31.7.: 6 silnejších mužov/mládencov – na prenesenie organa zo ZiŠ do Veľkej dvorany KD na
operu Martin Luther (potrebné popruhy/lano).
Nedeľa 31.7.: 15 ľudí – na rozobratie pódia, scény na ZiŠ po skončení CEF 4, na čistenie ZiŠ.
Sobota – nedeľa 30.-31.7.: 10 ľudí schopných dobre komunikovať nemecky (5), anglicky (5) –
sprevádzali by zahraničných hostí (nejde o tlmočenie celého programu CEF).
Ubytovanie pre cca 200 ľudí - najmä na noc zo soboty na nedeľu 30.7./31.7– čakáme na ponuky.
Všetci potrební dobrovoľní spolupracovníci budú poučení o ich úlohách a označení ako
organizátori. Ď akuj e m e vš e t k ý m , ktorí s a už do si a ľ prihlá s ili; pro sí m e

o pomo c i ď al š í c h .
Za výraznú pomoc pri organizácii festivalu patrí úprimná vďaka Mestskému úradu
v Ružomberku, najmä p. primátorovi JUDr. J. Čechovi a Dr. J. Pavlíkovi.
DEDIČSTVO - občasník Cirkevného zboru Ev. cirkvi a. v. v Ružomberku, určený pre jeho vnútornú potrebu. Ročník IX., číslo
2/2005. Náklad: 800 výtlačkov. Toto číslo pripravil, zväčša z materiálov dodaných Organizačným výborom CEF 4, Martin
Šefranko – zodp. redaktor. Redakcia: Ev. a. v. farský úrad, A. Bernoláka 11, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/432 21 98; e-mail:
jonki@bb.telecom.sk ; http://ecavrbk.szm.sk Nepredajné. Pre orientáciu tých, ktorí chcú svoj zborový časopis podporiť:
náklady na výtlačok sú 10,- Sk. Za dary na tlač občasníka vám vopred úprimne ďakujeme. Uzávierka tohto čísla, ktoré
vychádza mimoriadne k CEF 4, bola 31. mája 2005.

Ev. cirkevný zbor v Ružomberku vás pozýva na:
- Zborový zájazd do Českého Těšína: 26. júna 2005. Prihlášky a info - na fare.
Uzávierka prihlášok: 12. júna.
- Posviacku novostavby Domu smútku v Štiavničke: 3. júla 2005 o 14.30 hod.
- Letný tábor pre dorast: 1.-6. júla 2005: Gerlachov (oblasť Vysokých Tatier).
Prihlášky a info - na fare. Uzávierka prihlášok: 12. júna.
- Zborový zájazd na stretnutie evanjelikov na hrade Branč: 5. júla 2005.
Prihlášky a info - na fare. Uzávierka prihlášok: 19. júna.
- Letný denný tábor pre mladšie deti: 11.-15. júla 2005: Ružomberok. Zraz: každé
ráno o 8.00 na ev. fare. Super program až do 14.00hod. Deti prídu naraňajkované, obedovať
budú opäť doma. Potreby: fixky, malý čistý zošit, desiata. Cena: 0,-Sk (Nula). Uzávierka
prihlášok: 19. júna. Tábor je len pre vekovú kategóriu detí, ktoré v šk r. 2004/2005 navštevovali
1. -4. roč. ZŠ.
- Letný tábor pre 7-12 r. deti: 1.-7. augusta 2005: Tatranská Lomnica. –
Prihlášky a info - na fare. Prihlásiť sa treba obratom.

Srde č n e ď akuje m e vš etký m , ktorí finan č n e po dp o rili vyd á v a n i e o b č a s n í k a DEDIČSTVO
i tým, ktorí si nez a b u dli do kon c a m áj a uhra di ť cirk e v n ý prísp e v o k za r. 2 0 0 5!
Od.:
EVANJELICKÝ A. V.
FARSKÝ ÚRAD
A. Bernoláka 11
034 01 RUŽOMBEROK

tel.: 044/432 21 98
e-mail: jonki@bb.telecom.sk
http://ecavrbk.szm.sk

