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Ondrej Betko
Cestou 
do kostola
Celý týždeň
boril som sa
v špine.

Ty ma, Pane,
poumývaj.
Idem.
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SLOVO
NA ÚVOD

ÚVODNÁ ČASŤ VÝROČNEJ SPRÁVY O ŽIVOTE NÁŠHO CIRKEVNÉHO 

ZBORU ZA R. 2005 VYPRACOVANEJ ZBOROVÝM FARÁROM

“Potom hovoril: Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zase-
je zrno do zeme; v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám 
nevie ako. Lebo zem sama od seba prináša úrodu; najprv byľ, potom 
klas a potom plno zrna v klase. A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, 
lebo nastala žatva.“ (Evanjelium podľa Marka 4,�6-�9).

Nielen mrazy, aké sprevádzali to-
horočnú zimu, ale aj názory a ľud-
ské presvedčenie môže ísť do ex-
trémov. Je nemálo tých, ktorí tvrdia: 
-Doba je zlá, svet a ľudia v ňom sú stá-
le horší, všetko ide „dolu vodou“. 
Už nič nepomôže, nič dobré sa 
nedá čakať. Ani cirkvi nemožno veriť. 
Kauzy, zväzky, mocenské boje, skrátka: 
sklamali sme sa... Nemá zmysel snažiť 
sa o niečo dobré.-

Sú aj mienky v opačnom extré-
me: -Čo si sám neurobíš, to nemáš. Na 
nič a na nikoho sa nespoliehaj. Keď 
však budeš veľmi chcieť a budeš 
pracovať zo všetkých síl, nič nebu-
de nemožné. Dokážeš všetko!-

Ježiš nedáva za pravdu ani pr-
vému presvedčeniu, ale ani dru-
hej mienke. Veriť v Ježiša, byť 
kresťanom, totiž znamená nájsť 
svoj stred. -Stred života v bludisku 
rôznych názorov. Kto ho nachádza, 
ten vie, že v spoločnosti i v cirkvi 
nemáme zostať pasívnymi; máme 
pracovať, ale s Božou pomocou. 

Nie naše sily, ale Božia pomoc je to, 
na čo sa máme učiť spoliehať. 

Kto stred svojho života nachá-
dza v Kristovi, vie, že nie je múdre 
podľahnúť skepse. Vie tiež aj to dru-
hé, totiž, že všetko nemáme vo svo-
jich rukách, že hoci sa máme snažiť 
- biblicky povedané: máme sadiť - to 
najdôležitejšie sa deje mimo nás. 

Tento dôraz obsiahnutý v Ježišo-
vom podobenstve o rastúcom zrne, 
je veľkou pomocou pred sklamaním 
a chuťou rezignovať. Aj v službe v cir-
kevnom zbore by sme rýchlo hodili 
„flintu do žita“, keby sme nevedeli, 
že v tom, čo konáme, nie sme sami. 
Pánovo podobenstvo je dobrou zves-
ťou. Hovorí, že Pán Boh nás potre-
buje, počíta s nami a tiež, že na to 
všetko nie sme sami. On, náš Boh 
koná. Napriek všetkým našim po-
chybnostiam a starostiam, Božie krá-
ľovstvo – to dobré, čo nám Boh chys-
tá, rastie. Nik to nezastaví. Chceme byť 
pritom? 

Božie kráľovstvo začalo Ježišovou 
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zvesťou. Písmo nás uisťuje, že bude 
slávne dovŕšené. A medzi riadkami 
nám kladie otázku kde som? Kde bu-
dem? Budeme pritom? – Pri diele, kto-
ré koná Boh? 

Čo to znamená prakticky - poveda-
né „po lopate“? 

I. Čo máme robiť, je rozsievať. Byť 
pritom – pri Božom diele.

Rozsievať Božie slovo v zbore, 
v našej domácnosti, v spoločnosti, je 
našou úlohou. – Siať nádej, ktorá je 
v Kristovi, siať Božiu lásku, pozývať 
k pravde, byť príkladom v odvahe 
a trpezlivosti, počítať s tým, že zrno 
Božieho slova má niekedy dlhú in-
kubačnú dobu a môže padnúť aj do 
tvrdej, neprajnej pôdy. Pán Boh ráta 
s našou službou. To, že dokážeme byť 
k sebe navzájom pravdivými, priznať 
si viny, vzájomne si odpúšťať, deliť sa 
s núdznymi, povzbudzovať sa mod-
litbami – to za nás nik neurobí. Je 
našou úlohou siať semienka Božieho 
slova, lásky, pravdy, odpustenia a ná-
deje. A Boh dá vzrast. Našou úlohou 
je nechcieť od Pána Boha, aby za nás 

urobil to, čo máme konať my. 

II. Čo nemáme robiť? – Čo nie je 
našou úlohou? - Našou úlohou nie 
je, byť ustarostenými. 

Nemáme robiť problém, z toho, čo 
nie je našou, ale Božou vecou. Sejba je 
naša úloha; to, či zrno prinesie úrodu, 
Božia starosť. Iste, nie všetko vzíde, nie 
všetko sa ujme, ale učme sa spoliehať 
nie na naše sily, ale na Božiu pomoc 
– Božie požehnanie. Stačí si spome-
núť na vlaňajší 4. Celoslovenský evan-
jelický festival. Stálo to veľa námahy, 
času, obetavosti, ale keby Pán Boh 
nepožehnal, čo všetko by „vypálilo“ 
horšie,  koľké nedostatky by sa uká-
zali? Koľko toho, čo bolo fajn, by sa 
nepodarilo? 

Konajme, čo od nás Pán Boh 
očakáva, a nestrachujme sa o vý-
sledok. Božie kráľovstvo – to dob-
ré, čo nám Boh chystá, rastie. Nik 
to nezastaví. Našou vecou je, byť 
pritom. Amen.

(S použitím myšlienok J. Grubera 
a G. Maiera)

V SPRÁVE O ŽIVOTE NÁŠHO CIRKEVNÉHO ZBORU ZA ROK 2005 

ĎALEJ MIMO INÉHO ODZNELO:

Bohoslužobný život:

Niet úrody bez sejby. Pýtajme 
sa, ako sme uverili? Čo bolo 
zrnom, ktoré dalo vzrast našej 
viere? Či nie slovo Božie? - Bez 
Božieho slova niet rastu, ani 
žatvy. Služby Božie nám to pri-
pomínajú. Sme na ne pozývaní 
predovšetkým v nedeľu – v deň 
Pánovho vzkriesenia. Ježiš zasial 
do sveta zárodok – zrno Božieho 
kráľovstva. Skôr, ako mohol vi-

dieť výsledky svojho diela, bol ne-
vinne a potupne zabitý. Vyzeralo 
to beznádejne. Boh ho však v ne-
deľu vzkriesil. Nech sa nedeľa 
pre nás opäť stane dňom nádeje, 
dňom keď Boží život prekonáva 
skepsu a strach. Na hlavných služ-
bách Božích počas nedieľ a sviat-
kov sme sa zišli celkom 66 x (+�) 
(priemerná účasť: 201, o 5 menej 
ako v r. 2004). Priemerná účasť na 
štvrtkových večerných sl. Božích bola 
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�4 (+�), na nešporoch 41 (-�); z toho 
v L. Sliačoch: 1� (+�); v L. Štiavnici: �1 
(-�); v Liskovej: 45 (-�). Na pôstnych 
večierňach: �1 (0), na adventných ve-
čierňach: �8 (+10), na sl. Božích v Do-
move dôchodcov v Likavke 1� (-�). 

Modlitebné stretnutia: 

Modliť sa znamená nadvia-
zať na to, čo pre nás Boh urobil 
v Ježišovi Kristovi - oprieť o to 
svoju nádej a dôveru. Modlitba 
rozhodne nie je povinným hlá-
sením, ale odpoveďou na Božie 
oslovenie, Božiu lásku. Modlitba 
nám pomáha k väčšej pravdivos-
ti, lebo sa modlíme k Tomu, kto 
o nás všetko vie – o jednotlivcoch  
i cirkvi. Modlitby nemajú kresťan-
ský život zdobiť, ale stavať. Veď 
práve v modlitbách sa snažíme 
Pánu Bohu porozumieť, pýtať sa 
Ho na životné cesty, po ktorých 
nás chce viesť, po ktorých máme 
kráčať. Priemerná účasť na modliteb-
ných stretnutiach v pôste bola 1� (+�), 
v advente 10 (-�). 

Sviatosti:

a) Krst svätý:

B. Pleijel píše: „Všetko, čo nám 
Ježiš môže dať, dostávame v krs-
te. Jeho spasenie, Jeho spravod-
livosť, Jeho silu. A presne tak ako 
je všetko naprogramované v se-
miačku – kmeň, listy, kvety, ovo-
cie – tak je naprogramovaný celý 
kresťanský život v krste.“ Úlohou 
nás - rodičov, krstných a starých 
rodičov – ako pokrstených v Kris-
ta, je minimalizovať prekážky 
rastu: vyučovaním Božích právd, 
pokáním, modlitbou i dobrým 
príkladom viery – najmä našim 

deťom a domácim. Spolu bolo 26 
pokrstených - t.j. o 9 viac ako v roku 
�004. Z toho: 1� chlapcov, 8 dievčat,  
1 štrnásťročná sestra pred konfirmáci-
ou, � dospelí bratia, � dospelé sestry.

b) Večera Pánova: 

Pri spovedi a Večeri Pánovej chce 
Pán Boh prekonávať to, čo v nás odpo-
ruje Božiemu životu. Svojím odpuste-
ním, zbavovaním nás buriny hriechu, 
Pán posilňuje v nás Boží život. Celkovo 
Večeru Pánovu (VP) prijalo �.�6� ko-
munikantov (-�7): mužov: 6�� (+15) 
žien: 1.7�9 (-5�) Z toho VP prijalo 
v kostole, resp. na nešporoch: M: 546 
/+4/, Ž: 1.56� /-64/, v domácnostiach: 
M: 8 /+�/, Ž: 41 /+14/, v nemocniciach, 
Domove dôchodcov v Likavke a v  Lie-
čebni pre dlhodobo chorých v Štiav-
ničke: M: 68 /+7/, Ž: 1�6 /-�/, v Ústave 
na výkon väzby v Ružomberku: M: 1 
/+1/. Účasť na VP počas oboch dní 
CEF 4 nie je započítaná (v sobotu 
podvečer �0.7. bol náš kostol prepl-
nený ako už dávno nie a desiatky ľudí 
sa doň na sl. Božie s VP ani nedostali. 
Nedeľa na CEF 4 pripadla na Nedeľu 
pokánia – VP bola prisluhovaná na 
zimnom štadióne). 

Konfirmácia:

Vždy znova je dobré pripomí-
nať, že to, čo sa deje pri konfirmá-
cii – priznanie sa ku Kristovi – vy-
znanie našej viery v trojjediného 
Boha, nemá zostať iba jednora-
zovou udalosťou pre slávnostný 
deň konfirmácie, ale má pokračo-
vať v dennom živote. Cieľom nie 
je „skonfirmovať“, ale žiť podľa 
slov a príkladu Pána Ježiša, držať 
sa vierou Jeho i Jeho cirkvi. 

Spolu bolo 37 konfirmovaných - 
t. j. o 20 viac ako v roku �004. Z toho: 
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�� /+11/ po dvojročnej príprave (15 
bratov, 7 sestier), 15 /+9/ dospelých 
konfirmandov (5 bratov, 10 sestier). 

Pristúpili a vystúpili z cirkvi:

Vstup do Ev. cirkvi a. v.: � (rov-
nako ako v r. �004). Išlo o � bratov a 1 
sestru. - Do ECAV prestúpili všetci tra-
ja z rímskokatolíckej cirkvi na základe 
svojho slobodného rozhodnutia a po 
predchádzajúcej príprave. Výstup 
z Ev. cirkvi a. v. : 1 (-). Išlo o jednu 
sestru. Prestúpenie k inej konfe-
sii: Nie je známe (podobne ako v r. 
�004). 

Prihlásení do cirkevného zbo-
ru: Zaevidovaných bolo 29 no-
vých členov zboru, ktorí sa do nášho 
zboru prisťahovali, alebo prihlásili. Je 
to o 9 menej ako v r. �004. Z evidencie 
bolo vyňatých 22 bratov a sestier, na-
koľko sa odsťahovali a bývajú na úze-
mí iných cirkevných zborov (v r. �004 
ich bolo 17). 

Bohoslužobné výkony:

a) sobáše: 

Naše manželstvá, 
rodiny, domácnos-
ti sú pôdou, kde 
má rásť nový – Boží 
život. Nie je mož-
ný bez Pánovho 
požehnania. Preto 
je správne, keď do 

manželstva vstupujú snúbenci 
nielen so sľubom vzájomnej lás-
ky, ale aj s Božím požehnaním. 
Sobášené boli 4 páry - t. j. o 4 me-
nej ako v roku �004. Zakaždým išlo 
o uzavretie manželstva. V 1 prípade 
boli obaja snúbenci ev. a. v.; � manžels-
tvá boli krížne. Mimo toho v našom 
kostole uzavreli manželstvo aj � páry 

z iných cirkevných zborov (Trnava 
– obaja snúbenci: ev. a. v. a Kraľova-
ny – ženích: ev. a. v., nevesta: r-k z Lis-
kovej). V oboch prípadoch sa tak sta-
lo so súhlasom príslušného farského 
úradu /Trnava, Kraľovany/. 

b) pohreby: 

Aj pri smrti našich milých vo 
viere vyznávame, že budúcnosť 
veriacich v Krista nie je prázd-
na, sťa nepopísaný papier, ale 
plná vzácnych Božích zasľúbení. 
– Vrátane zasľúbenia, že tak, ako 
Pán Boh premenil pri Ježišovi 
Kristovi Veľký piatok na ráno 
Vzkriesenia, tak kvôli Kristovej 
láske k nám zmení Veľký piatok 
na ráno Vzkriesenia i pri zosnu-
lých, ktorých sme vyprevádzali 
vo viere na hrobový odpočinok 
- a raz aj pri nás. Smrť pre veria-
ceho v Krista nie je víťazstvom 
deštruktívnych síl, ale bránou 
do života v nezničiteľnej Božej 
blízkosti. Rovnako hrob nie je 
len miestom bôľu a plaču, ale 
predovšetkým miestom nádeje. 
Preto na hroby vztyčujeme kríž 
– symbol Kristovej lásky, od kto-
rej ani smrť neodlúči tých, ktorí 
touto láskou nepohrdli. Vo viere 
vo vzkriesenie sme sa lúčili so spolu 
23 zosnulými – je to o  2 pochova-
ných viac ako v �004. Z toho bolo: 
bratov: 7, sestier: 16. Počet pochova-
ných v r. 2005 je o 3 nižší ako po-
čet pokrstených (v r. �004 bolo o 4 
pochovaných viac ako pokrstených).

Biblická a vnútromisijná prá-
ca v zbore: 

a) biblické hodiny (BH): 

BH sú miestom, kde sa učíme 
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Božiemu slovu hlbšie rozumieť, 
kde je priestor pýtať sa na veci 
nejasné, aby sme sa stávali vo 
viere pevnejšími, zakotvenejšími 
a vrúcnejšími. BH pre dospelých 
sa konajú od Adventu do Veľkej noci. 
Boli zamerané tematicky - na vie-
roučné témy (viera, vyznanie viery, 
kresťanstvo, ekumenizmus, Ježišovo 
umučenie podľa Písma z lekárske-
ho hľadiska), no tiež na etické témy 
(manželstvo, rodina, práca a kultúra, 
politika). Snažil som sa, aby to boli 
interaktívne stretnutia – rozhovor 
nad textami Písma, nie „prednášky“. 
K zlepšeniu účasti to nepomoh-
lo. V priemere prichádzalo 6 (-1) 
ľudí.

b) biblické hodiny mládeže: 

Je útechou vedieť, že 
zrno Božieho slova má 
niekedy dlhú inkubačnú 
dobu a môže padnúť aj do 
tvrdej, neprajnej pôdy. Je 
útechou vedieť, že Boh dá 
vzrast, že nemáme byť usta-
rostenými, ani robiť prob-
lém, z toho, čo nie je našou, ale 
Božou vecou. Chceme sa spolie-
hať nie na naše sily, ale na Božiu 
pomoc, Božie požehnanie - pri 
práci s mladou generáciou ob-
zvlášť. Zároveň nezabúdať, čo je 
našou úlohou, čo za nás Pán Boh 
nespraví. BH mládeže sa konali po-
čas väčšiny piatkov v roku; priemerná 
účasť: 7 (-�). Koncom r. �005 sa obno-
vili aj stretnutia dorastu – bolo ich 7; 
priemerná účasť: 5. V r. �004 sa dorast 
nestretával. Dorast vedie Slavo Lukáč; 
pomáhajú mu aj Janko Mojš a Zuzka 
Jarabová. Patrí im úprimná vďaka.

c) zborový spevokol:

Je milým a srdečným spoločen-
stvom. Má 24 členov, hoci na nácvi-
ky sa málokedy podarí zísť všetkým. 
Spevokol je trojhlasný (soprán, alt, 
bas). S láskou a trpezlivosťou ho vedie 
sestra zborová kantorka a dirigentka 
Oľga Bruncková. Jej i všetkým, ktorí 
venujú svoj čas a pravidelne prichá-
dzajú na nácviky, patrí úprimná vďa-
ka. Spevokol poslúžil piesňami na 
sobášoch, tiež na niekoľkých pohre-
boch. Na službách Božích v kostole 
vystúpil na Nový rok, na 1. slávnosť 
veľkonočnú, svätodušnú i vianočnú, 
pri konfirmácii, na Štedrý večer a na 
Starý rok. Spieval tiež na posviacke 
nového Domu smútku na cintoríne 
v Štiavničke (�.7.). Vystúpil aj v L. Jáne 
a Č. Těšíne. Na hlavných službách 
Božích viackrát poslúžila sólovým 

spevom Soňa Mičudová.

Výchovná práca: 

a) detská besiedka:

Napriek znižujúcim sa počtom 
detí na besiedke by nebolo 
riešením podliehať skepse. 
Všetko nemáme vo svojich ru-

kách. Naša úloha je verne sadiť Božie 
slovo – už pri tých najmenších, a dô-
verovať, že to najdôležitejšie – rast vie-
ry, sa deje mimo nás. Detská besiedka 
sa konala počas väčšiny nedieľ roka 
v � skupinách: deti vo veku �-8 r.: prie-
merná účasť 8 (-�) zo zapísaných 1�-
tich (-�) detí; deti vo veku 9-1� r.: prie-
merná účasť 5 (-�) zo zapísaných 9-tich 
(-�) detí. Celkovo bola priemerná 
účasť 13 (-4) zo zapísaných 17-tich 
detí. Vzhľadom na počet členov zbo-
ru a detí ide o nízku účasť. Je jasné, že 
deti neprídu sami, treba, aby ich nie-
kto doviedol. Tam je problém. Mladšie 
deti učia sestry Iveta Čupková, Bc. 
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Katarína Lukáčová, vypomáha im 
Patrícia Kasanická. Staršie detí vyuču-
je sestra Ing. Zuzana Jarabová, ktorej 
vypomáha Monika Mešková. Všetkým 
za službu ďakujeme.

b) školská náboženská výcho-
va (NAV): 

Pomocou pri skvalitnení NAV by 
bola väčšia spätná väzba zo strany ro-
dičov. Nemám na mysli akési prácne 
domáce úlohy, skôr láskavý dohľad 
a záujem rodičov o to, čo sa deti na 
náboženstve učia. 

Žiakov ZŠ prichádza na NAV cel-
kovo 8� (+5). V ZŠ Zarevúca vyučuje 
1 hodinu katechétka Mgr. Monika 
Mešková. V ZŠ Bystrická cesta učila 
do novembra �005 � hodiny katechét-
ka PaedDr. Eva Nováková; toho času 
zborový farár. Ten učí (po 1 hodine) 
aj na ďalších ZŠ: Klačno, Sládkovičova, 
Dončova, L. Štiavnica; � hodiny v ZŠ 
Lisková. Tiež � skupiny žiakov, pre 
ktorých sa vyučovanie koná sústrede-
ne na fare. 

Vyučovanie NAV pre stredoško-
lákov: Prichádza celkovo 9 (+�) stre-
doškolákov. Vyučuje sa v ZSŠ Bystrická 
cesta a v ŠÚV (sústredene pre študen-
tov ŠÚV, ZSŠ obchodu a služieb, OA, 
gymnázia). Vyučuje zborový farár. 

Všetkých žiakov – zo ZŠ i SŠ, 
ktorí prichádzajú na vyučovanie 
náboženstva v šk. roku 2005/2006 
je 91 (čo je o 8 viac ako v šk. roku 
2004/2005).

Činnosť presbyterstva: 

Rokovalo 5 krát, konventy boli �, 
okrem toho tiež � neoficiálne kon-
venty – keď sa po hlavných službách 
Božích v kostole uskutočnili pora-
dy členov zboru o príprave CEF 4. 

Ďakujeme všetkým, ktorí rozličným 
konkrétnym spôsobom potvrdzujete, 
že ružomberský ev. cirkevný zbor je 
aj vaším zborom, vaším duchovným 
domovom. 

Diakonická práca:

„Jedno sú-
citné srdce 
je cennejšie 
ako tona zla-
ta.“ ... „Nik 
neprijíma 
požehnanie 
iba pre seba“ 
(Bodelschwingh). 
– O súcitných srdciach a o odovzdáva-
ní prijatého Božieho požehnania, pri-
jatého Božieho milosrdenstva iným, 
je diakonia. Týka sa obzvlášť starších 
a chorých. Kázne z nedelí a sviatkov 
z nášho kostola im v písomnej podo-
be (v počte cca 45 ks) boli donášané 
ich blízkymi (príbuznými/susedmi). 
Všetkým, ktorí túto službu konajú 
ďakujeme. Za distribúciu kázní v Do-
move dôchodcov v Likavke ďakujeme 
sestre Eve Mrvovej. 

Stretnutia krúžku zborovej diako-
nie, na ktorých sme sa v neveľkom 
počte schádzali v predošlých rokoch, 
prakticky zanikli. Pre rôzne objektív-
ne príčiny (najmä zdravotné a rodin-
né) zostal z tých, ktorí v minulosti 
v poverení farára navštevovali starších 
jubilujúcich členov zboru, len brat 
Milan Lacko. Vlani ochotne pomáhal, 
za čo mu patrí vďaka. Tá patrí aj všet-
kým, ktorí trpezlivo a s láskou opa-
rujú svojich blízkych, odkázaných na 
pomoc a milosrdenstvo. Pamätajme: 
„Jedno súcitné srdce je cennejšie ako 
tona zlata.“ ... „Nik neprijíma požehna-
nie iba pre seba.“
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Mimoriadne príležitosti v zbore: 

Tou vskutku nekaždodennou, 
nekaždoročnou bol 4. Celosloven-
ský evanjelický festival (CEF 4). 
Uskutočnil sa na pôde nášho cirkev-
ného zboru v dňoch �0.-�1.7. �005. 
Na jeho rozmanitých podujatiach sa 
v priebehu oboch dní zúčastnilo cca 
10.000 ľudí, vrátane viacerých zahranič-
ných hostí. Ťažisko programu CEF 4 
sa konalo na ružomberskom zimnom 
štadióne. Z nášho zboru CEF 4 počas 
oboch jeho dní zabezpečovalo vyše 
100 dobrovoľných spolupracovní-
kov. Srdečné poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o to, že sme 
organizačné zabezpečenie CEF 4 
zvládli – hoci nie bez chýb, určite 
však so cťou. Za pomoc 
patrí vďaka Pánu Bohu, 
vám, milí bratia a sestry 
i Mestu Ružomberok, kde 
sme tiež našli veľa poro-
zumenia, podpory a po-
moci. 

Ekuména: 

Nejde v nej o extrémy. Jedným 
je chápanie, že všetci kresťania by 
sa mali pripojiť k rímskym katolí-
kom, lebo ich je najviac. Druhým 
je to, keď by sme tvrdili: ekuména 
musí byť v cirkvi najhlavnejšou té-
mou - bez ohľadu na to, aké máme 
korene, aké sú naše vzájomné 
skúsenosti, aké sú naše ciele, bez 
ohľadu na to, že si ako kresťania 
rôznych vierovyznaní pod rovna-
kými slovami neraz vysvetľujeme 
každý čosi iné. Úlohou ekumeniz-
mu nie je jednota za každú cenu, 
ale dokázať sa vzájomne počúvať 
– a to s  láskou a úctou. Tiež učiť 

sa prijímať od iných to, čo majú 
dobré, čo je ich obdarovaním. 
Usilovať sa partnersky - bez povy-
šovania sa, ale aj bez komplexov 
menejcennosti spolupracovať - 
navzdory tomu, že sme rôzni. V r. 
�005 sa v januári uskutočnili dve eku-
menické modlitebné stretnutia v rám-
ci Ekumenického týždňa modlitieb za 
jednotu kresťanov. V marci stretnutie 
v rámci Svetového dňa modlitieb žien. 
Mimo toho kazatelia ECAV a BJB po � 
razy poslúžili na večierňach v sester-
skej cirkvi. 3.7. sa na cintoríne v Štiav-
ničke sa konala ekumenická (r.-k./ev.) 
posviacka novostavby Domu smútku.

Nebezpečné vplyvy: 

Nebezpečné je nevidieť, že ak sa 
poctivo nevysporiadame so 
svojou minulosťou – v cir-
kvi či v osobnom živote, 
ona nás nakoniec dobehne. 
Nebezpečné je nechápať, 
že Božie odpustenie nie je 
lacný tovar, ktorý sa plným 
priehrštím rozdáva tým, 
ktorí sa chcú vyhnúť neprí-

jemnému pohľadu do zrkadla Božej 
pravdy. Nebezpečné je, ak ako cirkev 
i jednotlivci hľadáme ospravedlnenie 
u seba - v domnelej vlastnej spravodli-
vosti, a nie u Ježiša Krista. 

Naopak, bezpečné a isté je, že 
nech by sme akokoľvek hlboko väzili 
vo svojich previneniach, Pán má svo-
je ruky natiahnuté smerom k nám, 
je nám v Kristovi nablízku. Chyťme 
– a nepusťme sa ich! 

Pastoračná činnosť: 

Mimo viacerých stretnutí a rozho-
vorov s bratmi a sestrami, ktorí zavítali 
na faru, som vykonal 101 návštev: 

zvládli – hoci nie bez chýb, určite 
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v domácnostiach (45) – zväčša 
pri prisluhovaní VP a pri jubileách, 
v Domove dôchodcov v Likavke 
(7), v nemocnici (8), v Liečebni 
dlhodobo chorých v Štiavničke 
(LDCH) (Liečebňu som navštívil 1�x, 
95 pacientov), vo väznici (navštívil 
som ju �8x, viedol 69 individuálnych 
rozhovorov) - t. j. celkovo o 10 pasto-
račných návštev viac ako v r. �004. 

Evanjelická tlač: 

V r. �005 sa 
v kostole predá-
valo v priemere 
�� ks (-�) Ev. po-
sla spod Tatier, 
na Veľkú noc:  
70 (+10), na svä-
todušné sviatky:  
45 ks, na Vianoce 
90 (-�5) ks.
Okrem toho odoberalo EPST v zbore 
ďalších cca 40 ľudí. Odber EPST teda 
v zbore celkovo cca: 73 (-4) ks. 
V predaji v kostole bolo tiež 7 ks (-) 
mesačníka Cestou svetla. 

V r. 2005
sme vydali štyri čísla zborového 
občasníka ružomberských evanjeli-
kov DEDIČSTVO:

V našom zbore sa mesačne minu-
lo �5 (-�) výtlačkov detského časopisu 
Nová DÚHA. Tranovského ev. kalen-
dára na r. �006 sa predalo 100 ks (-8); 
stolového ev. kalendára na r. �006: 98 
ks (+7); trhacieho ev. kalendára 6 ks, 
nástenného ev. kalendára na r. �006: 
�1 ks (+1); z ročenky Tesnou bránou 
na r. �006 sa minulo 91 ks (+�1). Pre 
farskú knižnicu predplácame niekto-
ré kresťanské časopisy. Každý z nich 
si je možné vypožičať. 

číslo 4/2005 ROČNÍK 9

Z OBSAHU ČÍSLA:

Dva listy namiesto slova na úvod
Príhovor pána primátora Ružomberka na CEF 4

Voľby presbyterstva a dozorcu v našom zbore
Čo robiť, keď som sklamaný z cirkvi?

Svědkové Jehovovi a jejich bludy
Na slovíčko so Slavom Lukáčom

(D)ožíva protestantizmus?
Zborové podujatia počas Adventu a Vianoc

Rembrandt - SVÄTÁ RODINA

Zborový archív, knižnica: 

Zborová knižnica bola naďalej prie-
bežne dopĺňaná novými titulmi, pre-
dovšetkým z ev. vydavateľstiev. Viacero 
kníh sme dostali darom. K �1.1�. �005 
sa v knižnici nachádzalo 3.001 titu-
lov (kníh, časopisov, tlačovín). 
Zoznam kníh a časopisov v našej kniž-
nici je dostupný nielen na farskom 
úrade, ale aj na www stránkach nášho 
zboru (http://ecavrbk.szm.sk).

Počet členov zboru: 

K 1. 1. �006 (podľa kartotéky): 1.582 
t.j. o 12 viac ako k 1. 1. �005 (1.570). 
Pozn: k 1.1. �000 mal zbor 1.�8� evido-
vaných členov – v priebehu 6 rokov je 
to nárast o �00 členov. Cirkevný prís-
pevok (�00,-Sk na pokrsteného čle-
na) v roku �005 uhradilo 1.367 (-1�) 
bratov a sestier. Neplatičov v r. �005 
bolo 215 (+�5). Výška nedoplatkov na 
CP za r. �005 je: 4�.000,-Sk; ak zarátame 
aj s podlžnosti neplatičov za niekoľko 
predchádzajúcich rokov (od r. �000) 
– nedoplatky tvoria sumu: 106.900,-Sk. 
Všetkým, ktorí CP pravidelne každý 
rok uhrádzajú i tým, ktorí si vyrovnali 
podlžnosti (nedoplatky), srdečne ďa-
kujeme. Ďakujem všetkým vám za spo-
ločenstvo, službu i lásku a Pánu Bohu 
za Jeho milosť v pracovnom období, 
ktoré hodnotíme. Konajme i naďalej, 
čo od nás Pán Boh očakáva, a nestra-
chujme sa o výsledok. Božie kráľovstvo 
– to dobré, čo nám Boh chystá, rastie. 
Nik to nezastaví. Našou vecou nech je, 
byť pritom.

Správa bola prednesená na vý-
ročnom konvente v Ružomberku 
�9.1. �005. Mimo uvedených citá-
tov B. Pleijela a F. Bodelschwingha 
boli v správe  použité i myšlienky  
J. Grubera.
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NOVOZVOLENÉ ZBOROVÉ PRESBYTERSTVO

Predstaviteľ, funkcia: Meno, priezvisko, bydlisko; počet hlasov:

Zborový dozorca Ladislav Zvara (Štiavnička) 1�7

Zástupca zborového dozorcu Ivan Nosko (Ružomberok) 1�7 

Zapisovateľ Ján Mojš (Ružomberok) 1�7 

Zborový kurátor Ľudovít Teniak (Lisková) 1�7 

Delegát na seniorálny konvent Helena Lukáčová (Ružomberok) 1�7 

Delegát na seniorálny konvent Mária Královenská (L. Štiavnica) 1�7 

Delegát na seniorálny konvent Zuzana Sedliaková (Ružomberok) 1�7 

Delegát na seniorálny konvent 
+ stavebný výbor 

Slavomír Lukáč st. (Lisková) 1�7

Pokladník Viera Ludrovcová (Ružomberok) 1�7 

Účtovník Elena Šafeková (Ružomberok) 1�7

Člen hospodárskeho výboru Viera Muríňová (Lisková) 1�7 

Člen hospodárskeho výboru Mária Dzuriaková (Ružomberok) 1�7

Predseda stavebného výboru Ing. Miroslav Lukáč (Lisková) 1�7

Zástupkyňa detskej besiedky + 
zástup. zapisovateľa 

Ing. Zuzana Jarabová (Rbk) 1�7

Zástupca SEM (mládež +dorast) Slavomír Lukáč ml. (Lisková) 1�7

 Kantorka zboru Oľga Bruncková (Ružomberok) 1�7

 Zborový presbyter PhDr. Karol Dzuriak (Ružomberok) 1�7

 Zborový presbyter Monika Fábryová (Likavka) 1�7

 Zborový presbyter Ján Guráň (Likavka) 1�7

 Zborový presbyter Ľubomír Karas (Turík) 1�7

 Zborový presbyter Daniela Kenderová (Ružomberok) 1�7

 Zborový presbyter Ing. Ladislav Kohút (Ružomberok) 1�7

 Zborový presbyter Milan Lukáč (Lisková) 1�7

 Zborový presbyter Štefánia Murinová (Lisková) 1�7 

 Zborový presbyter Blažena Raganová (L. Štiavnica) 1�7

 Zborový presbyter Ing. Dušan Zajac (Likavka) 1�7

�9. januára �006 sa konal riadne zvolaný volebný konvent. Prezentovalo sa 
na ňom 1�9 členov zboru s volebným právom. Na volebné obdobie �006-�01� 
boli do nášho zborového presbyterstva zvolení: 
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POČET ČLENOV V CIRKEVNOM ZBORE ECAV RUŽOMBEROK

Názov obce
Počet členov

k 1.1.2005 k 1.1.2006
RUŽOMBEROK 1.087 1.097

KALAMENY 8 8

KOMJATNÁ 0 0
LIKAVKA 7� 75 
LIPTOVSKÁ LÚŽNA 9 11 
LIPTOVSKÁ OSADA 9 8
LIPTOVSKÉ REVÚCE 1 0
LIPTOVSKÉ SLIAČE 19 18 
LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA 74 75 
LISKOVÁ �09 208
LUDROVÁ 9 9
LÚČKY �5 36
MARTINČEK 0 0
PODSUCHÁ 4 4
ŠTIAVNIČKA �8 28 
TURÍK 6 5 

CELKOM: k 1.1. �005: 1.570 k 1.1. 2006: 1.582 

Náš zbor k �1.1�.
1996: 1999: �000: �00�: �00�: �004: �005:

(počet členov)
1.146

evidov
1.�8�

evidov
1.415

evidov
1.571

evidov
1.551

evidov
1.570

evidov
1.582

evidov
uhradili si CP 939 1.089 1.296 1.412 1.363 1.380 1.367

Členom presbyterstva z titulu funkcie 
je aj zborový farár Martin Šefranko 
- (jeho 10 ročné funkčné obdobie 
trvá do 17.5. �008). Všetkým dote-
rajším presbyterom za ich verne 
konanú službu úprimne ďakuje-
me. Presbyterstvu pre nové funkč-
né obdobie vyprosujeme od Pána 
Boha Jeho múdrosť, vedenie a po-
žehnanie. Osobitne ďakujeme od-
chádzajúcim členom presbyter-
stva: bratom Ing. Košíkovi, Ing. 
Surovčekovi, sestrám Kuskovej, 

Mojšovej, Vojtkovej – za všetku 
ich mnohú službu v našom zbore 
i zborovom presbyterstve. Väčšina 
z nich pracovala v presbyterstve  
� a viac volebných období. Kto vyskú-
šal čo len jedno, vie, že nejde o ho-
nor, ale o obeť času, zodpovednosť 
rozhodovania o lásku k Pánovi cirkvi  
i k bratom a sestrám. I keď v práci 
presbyterstva nebudú pokračovať, ve-
ríme, že ružomberský ev. zbor zosta-
ne i naďalej vecou ich srdca. – Kiež je 
vecou srdca každého z jeho členov. 
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ŠTATÚT CIRKEVNÉHO ZBORU EVANJELICKEJ CIRKVI 
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA SLOVENSKU RUŽOMBEROK

1. ÚZEMNÉ ČLENENIE a SÍDLO FARSKÉHO ÚRADU

1.1 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku Ružomberok je v zmysle 
Cirkevného zákona č. 6/1996 O vnútornom členení 
cirkevných zborov § � zborom zloženým. Tvoria ho 
členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku s trvalým pobytom na území matkocirkvi 
- mesta Ružomberok a obcí: Kalameny, Komjatná, 
Korytnica, Likavka, Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, 
Liptovská Štiavnica, Liptovské Revúce, Liptovské Sliače, Lisková, Ludrová, 
Lúčky, Martinček, Studničná, Štiavnička, Turík.

 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
Ružomberok je organizačnou jednotkou Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku.

1.2 Sídlom farského úradu Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku Ružomberok /skrátene Evanjelického a. v. 
farského úradu Ružomberok/ je fara v Ružomberku na ulici A. Bernoláka 
č. 11, PSČ: 0�4 01, okres: Ružomberok.

2. ČINNOSŤ ZBORU

2.1 Činnosť zboru je zameraná na plnenie poslania Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku.

2.2 Základnými činnosťami v zbore sú:
•	konanie	 služieb	 Božích	 a	prisluhovanie	 sviatostí	 podľa	 poriadku	
cirkevného	roku,	zvyklostí	zboru	a	bohoslužobných	príležitostí
•	práca	s	deťmi	v	detskej	besiedke
•	práca	s	mládežou	aj	dospelými	na	biblických	hodinách
•	príprava	spevokolu
•	vyučovanie	náboženskej	výchovy
•	konfirmačná	príprava
•	diakonia,	charitatívna	a	misijná	činnosť
Cirkevný zbor môže vykonávať tiež reklamnú a propagačnú činnosť. 

2.3 Časť konania jednotlivých činností určujú a oznamujú zboroví pracovníci 
po prerokovaní s predsedníctvom zboru a príslušným zborovým 
orgánom.

3. ZBOROVÝ KONVENT

3.1 Zborový konvent ako najvyšší orgán zboru je zvolávaný oznámením na 
hlavných službách Božích aspoň týždeň pred dňom konania.
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3.2 Konvent je uznášania schopný bez ohľadu na počet prítomných členov 
zboru, ak jeho konanie bolo riadne zvolané, podľa ods. �.1.

4. ZBOROVÉ PRESBYTERSTVO

4.1 Zborové presbyterstvo tvoria zboroví presbyteri a členovia zborového 
presbyterstva z titulu funkcie.

4.2 Zbor volí 10 (desiatich) presbyterov.

4.3 Členmi zborového presbyterstva z titulu funkcie sú:

•	farár
•	zborový	dozorca
•	zástupca	zborového	dozorcu
•	zapisovateľ
•	zborový	kurátor
•	delegáti	na	seniorálny	konvent
•	pokladník
•	účtovník
•	členovia	hospodárskeho	výboru	(HV)
•	vedúci	stavebného	výboru
•	zástupca	pracovníkov	v	detskej	besiedke
•	zástupca	zborového	SEMu
•	kantor	(ak	by	ich	bolo	viac,	tak	jeden	z	nich)

5. ÚLOHY PREDSTAVITEĽOV ZBORU

5.1 Zboroví presbyteri spolu s členmi zborového presbyterstva z titulu funkcie 
plnia úlohy zborového presbyterstva vyplývajúce im z ústavy Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

5.2 Zástupca zborového dozorcu zastupuje zborového dozorcu v jeho 
úlohách v prípade dozorcovej neprítomnosti.

5.3 Zapisovateľ vedie zápisnice zo zborového konventu a zborového 
presbyterstva. V prípade neprítomnosti plní jeho úlohy jeden z členov 
presbyterstva, poverený zastupovaním zapisovateľa.

5.4 Zborový kurátor plní úlohy podľa cirkevného zákona č. 11/1994 
O cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých 
funkcií v znení cirkevného zákona č. �/95 a cirkevného zákona č. 7/96 
§6. V prípade neprítomnosti zborového dozorcu a jeho zástupcu môže 
zastúpiť zborového dozorcu.

5.5 Delegáti na seniorálny konvent zastupujú zbor na seniorálnych 
konventoch. V prípade ich neúčasti na seniorálnom konvente ich 
nahradia ich zástupcovia. Zástupcov delegátov na seniorálny konvent 
menuje zborové presbyterstvo spomedzi svojich členov. 

5.6 Pokladník spravuje financie zboru podľa rozhodnutia zodpovedných 
predstaviteľov zboru.



- 14 -

5.7 Účtovník vedie zborové účtovníctvo podľa rozhodnutia zodpovedných 
predstaviteľov zboru bez ujmy cirkevných predpisov a štátnych 
zákonov. 

5.8 Predseda hospodárskeho výboru (HV) vedie a zvoláva jeho zasadnutia. 

5.9 Vedúci stavebného výboru v spolupráci so zborovým predsedníctvom 
a zborovým kurátorom dbá o dobrý stav budov patriacich cirkevnému 
zboru. Po stránke odbornej je nápomocný pri ich renováciách, pri 
rekonštrukčnej a stavebnej činnosti v zbore.

5.10 Zástupca pracovníkov v detskej besiedke v spolupráci s farárom 
napomáha rozvíjať prácu s deťmi v predškolskom a školskom veku, viesť 
ich k viere v Pána Ježiša a k láske k evanjelickej cirkvi a. v. .

5.11 Zástupca zborového SEMu v spolupráci s farárom napomáha rozvíjať 
prácu s dorastom a mládežou v zbore, viesť dorast a mládež k povedomej 
viere v Pána Ježiša, k láske k evanjelickej cirkvi a. v. a k zapojeniu sa 
mladých ľudí do aktívnej služby v cirkevnom zbore.

6. ZAMESTNANCI ZBORU
6.1 Zamestnaniami v zbore sú:

•	kantorovanie
•	kostolníctvo
•	upratovanie
•	záhradníctvo

6.2 Rozsah práce a výšku finančnej odmeny (platu) 
dohoduje so zamestnancami zborové predsedníctvo a schvaľuje zborové 
presbyterstvo. Údaje o rozsahu práce a výške finačnej odmeny /platu/ 
sú zaznamenané v príslušnom písomnom dokumente upravujúcom 
pracovnoprávny vzťah. 

7. HOSPODÁRENIE ZBORU
7.1. Hospodárenie je vykonávané podľa rozpočtu. Za hospodárenie zboru je 

zodpovedné zborové predsedníctvo.

7.2 Rozpočet zostavuje a kontrolu hospodárenia vykonáva hospodársky 
výbor.

7.3 Pri mimoriadnych výdavkoch:

- zborový farár a zborový dozorca rozhodujú do výšky �0.000 SKK,
- zborové presbyterstvo rozhoduje do výšky �00.000 SKK, 
- nad �00.000 SKK rozhoduje zborový konvent.

7.4 Pokladničný limit je stanovený čiastkou �0.000 SKK.

8. HOSPODÁRSKY VÝBOR

8.1 Hospodársky výbor má 7 členov a tvoria ho:

•	dvaja členovia HV
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•	zborové predsedníctvo
•	zborový kurátor
•	účtovník
•	pokladník

Členovia HV volia spomedzi seba predsedu HV.

8.2 Hospodársky výbor pripravuje rozpočet zboru, priebežne kontroluje 
jeho plnenie a zostavuje záverečný účet.

8.3 Zasadnutia HV zvoláva jeho predseda podľa aktuálnej potreby. Najmenej 
však �-krát do roka.

SCHVÁLIL

zborový konvent Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku Ružomberok dňa �9. januára �006.

Ladislav Zvara, v. r.     Martin Šefranko, v. r.
  zborový dozorca          zborový farár

OD UZÁVIERKY MINULÉHO ČÍSLA AŽ DOPOSIAĽ BOLI V NAŠOM 
CIRKEVNOM ZBORE

- pokrstení: Denisa Brečková, Alžbeta Vlasáková, Igor Ciglan, Mgr. Gabriela 
Gromnicová, Sebastián Janči (Ružomberok); Jakub Slimák, Denisa Blahútová, 
Matej Blahút (Lisková); 

- konfirmovaní: Igor Ciglan, Mgr. Gabriela Gromnicová, rodená Stančíková, 
Martina Štefancová - všetci z Ružomberka;

- prijatý do Ev. cirkvi a. v.: Milan Šara z Ružomberka – na základe svojho 
slobodného rozhodnutia prestúpil z rím.-kat. cirkvi; 

- sobášení: Marián Had (ev.) z Kraľovian & Lucia Martinková (rím.-kat.) 
z Liskovej – sobáš vykonaný so súhlasom Ev. F.Ú. v Kraľovanoch);

- pochovaní: Ing. Elena Veselovská 50 r. z L. Lúžnej; Anna Štollová 88 r. 
z Likavky-DDô (pochovaná v Ružomberku); Jozef Hrabuša 8� r. z L. Štiavnice, 
Terézia Kožková 91 r. z Liskovej; Božena Polláková 8� r., Pavol Hrabovský 57 r., 
Ján Šuňavec 81 r., Oľga Nagyová 8� r., Emília Macková 84 r., Anton Novák 57 r., 
Želmíra Matejčeková 81 r. - všetci z Ružomberka. 

ROKOVANIA NÁŠHO ZBOROVÉHO PRESBYTERSTVA 

4.12. – presbyterstvo prerokovalo návrh opravy plota okolo kostola a zaoberalo 
sa prípravou volieb zborového presbyterstva (začiatkom r. �006). 

22.1. – presbyterstvo sa zaoberalo prípravou výročného zborového konventu. 
Schválilo návrh opravy plota okolo kostola i termín jej realizácie (jar �006). 
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PREČO POVAŽUJEM NEDEĽU ZA NAJPOTREBNEJŠIE PARKOVISKO 

V ZHONE A RÝCHLEJ JAZDE CELÉHO TÝŽDňA 

(Venované pamiatke vzácnej osobnosti ECAV na Slovensku – 
zvečnelého brata farára J. B. Hroboňa *1938 - †2006)

Měl jsem slovo Tvé za radost
a potěšení srdce svého;
poněvadž jsi Ty mne povolal sám,
ó Hospodine, Bože zástupů!

Jer 15, 16

Nedeľa je sviatok, ktorý sa vžil 
v prvej kresťanskej cirkvi a súvisí so 
židovskou sobotou. Tento súvis je jas-
ný v tom, že v sedemdňovom týždni 
je to jeden deň oddychu a pre veria-
cich možnosť venovať sa duchovným 
veciam. Je to skutočne veľký dar ľud-
stvu a celá biblická správa o stvorení 
(1. Mojžišova 1. kap.) je koncipovaná 
na modeli týždňa práve kvôli jeho 
poslednému dňu, sobote. Vtedy má 
stvorenstvo oddychovať od svojej 
práce a posväcovať sa, teda vnútorne 
očistiť, zdokonaliť svoj vzťah k Bohu 
Stvoriteľovi. Sobota sa dostala do už-
šej zbierky Božích prikázaní ako sym-
bol a podmienka existencie Božieho 
ľudu. Jej nedodržiavanie sa trestalo 
až smrťou. Ježiš sa dostával do spo-
rov najmä kvôli sobote. Predstavitelia 
židovstva je chápali príliš zákonnícky 
a z dňa radosti, slobody, oddychu, kto-
rý dáva zmysel celému týždňu, urobili 
ťažko znesiteľné bremeno. 

Prvá cirkev, poslušná Ježišovmu 
odkazu, sa prestala na Starý zákon 
a jeho príkazy pozerať ako na záväzné 
pre spasenie a prísne dodržiavanie. 
To všetko bolo potrebné po Krista. On 
však zákon vyplnil, práve preto sa z ne-

ho nemôže stratiť ani čiarka, a miesto 
toho provizória, ktorým zákony vždy 
sú, dal nový zákon, zákon lásky. Aj 
cirkev je tu už ako „nové stvorenie“ . 
Symbolom tohto nového stvorenia sa 
stali kríž, kalich, holubica - Duch Svätý. 
Trojica a iné. Za jeden zo symbolov 
nového stvorenia v Kristu si cir-
kev vyvolila nedeľu. Ponechaný 
jej bol ten stvoriteľský a všeľud-
ský úžasný zámer – zastaviť sa 
jeden deň v týždni ako to auto na 
parkovisku, ale bez záväznosti zá-
kona. V zmysle apoštola Pavla by sme 
mohli povedať, že ak patríme Kristovi, 
nik nás nebude súdiť podľa zákona 
(v tom prípade by každý dopadol ako 
„zlorečený“), ale podľa milosti a lásky 
zjavenej v spasiteľskom diele Ježiša 
Krista. Nik nás teda nebude súdiť ani 
pre soboty, ani pre nedele, ani pre 
iné dni. Nedeľa sa stala symbolom 
nového stvorenia, najmä pre dve 
nesmierne dôležité veci, bez kto-
rých by nebola cirkev cirkvou: 
pre Ježišovo vzkriesenie, ktoré sa 
stalo v nedeľu ráno a pre zoslanie 
Ducha Svätého, ktoré sa udialo 
tiež v nedeľu. Každá nedeľa nám 
pripomína Ježišovo víťazstvo nad 
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smrťou a narodeniny cirkvi. Ak 
chceme nedeľu klásť pod Božie pri-
kázanie, tak potom majú pravdu ad-
ventisti siedmeho dňa. Lenže potom 
ideme za Krista, do Starého zákona 
a väčšina kresťanstva má pravdu, že 
tak neurobila. Ak je však nedeľa 
pre nás symbolom, ktorý pouka-
zuje na Krista a ak si cirkev na 
nedeľu určila 
svoje stretnutia, 
hlavnú zvesť 
Božieho slova, 
s p o l o č e n s t v o 
bratov a sestier, 
potom, keď som 
kresťan, tak to 
rešpektujem. Ak 
nie, tak ignoru-
jem predovšet-
kým nie nedeľu 
ako takú, ale 
kašlem práve na 
to, čo symboli-
zuje a ju napĺňa. 
Svedčím tak nie 
o svojej láske ku 
Kristovi a k cir-
kvi, ale o tom, 
že mi Božie slovo, duchovná ro-
dina, to, aby sa môj charakter čo 
najväčšmi podobal Božiemu cha-
rakteru a duchovný rast môžu 
byť ukradnuté. Presvedčenému 
kresťanovi netreba, aby niekto 
z úradnej moci štátu nedeľu chrá-
nil. Ak za dačo stojí, nenechá si ju 
vziať ani vtedy, keby sa tento svet 
postavil na hlavu. Iná vec je, že aj 
ako kresťan, aj ako občan, ktorý sa 
odmietol zblázniť pre šialené tempo 
života, chcem mať v tento deň pokoj. 
Považujem za veľkú drzosť ku mne ako 
občanovi, keď napríklad blízky sused 

v nedeľu píli drevo na cirkulári, alebo 
na blízkom štadióne dav reve, skandu-
je oplzlé slová a ja si chcem odpočinúť 
od hluku všedného dňa. Tu by sa ne-
jaký poriadok mal urobiť. To že napr. 
kamióny nesmú chodiť v sobotu a ne-
deľu je výborná vec a hospodárstvo sa 
preto nezrútilo. 

Nedeľu nepotrebujú len kresťania, 
ale aj neveriaci. Je 
to príležitosť ve-
novať sa rodine, 
porozprávať sa 
s deťmi, ísť s nimi 
na prechádzku, 
na návštevu prí-
buzných. Je to aj 
príležitosť vzdelá-
vať sa, na čo cez 
týždeň niet čas. 
Dobré parko-
visko potrebujú  
v š e t c i . Všetci 
sa musia aj 
zastaviť, ob-
čerstviť, oprá-
šiť, rozhýbať, 
nanovo zorien-
tovať, či si ne-

pomýlili smer a vôbec pozrieť sa 
na svet inak ako „spoza volantu“. Ak 
si niekto myslí, že tým niečo stratí, tak 
ho ľutujem. Je to veľmi nebezpečný 
spolupútnik. Každému, kto aspoň 
toto pochopil, treba blahoželať. Som 
veľmi vďačný za to, že mne ako kres-
ťanovi hovorí nedeľa viacej. Nech si 
nikto nedá ukradnúť tento zvlášt-
ny deň. Môže mať v ňom nenahra-
diteľný dar.

Ján Bohdan Hroboň, ev. farár 

(Prevzaté z Evanjelického posla 
spod Tatier)
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OTÁZKY Z KONFIRMAČNEJ LÁTKY (pokračovanie)

VI.)  JEŽIŠ – PÁN A SPASITEĽ MôJ I CELÉHO SVETA

103. Čo je mojím jediným potešením v živote i v smrti? 
104. Kto je Ježiš Kristus – čo o Ňom vyznávam? 
105. Čo vieme o Ježišovom detstve? 
106. Čo vieš o Palestíne - krajine, kde sa Ježiš narodil? 
107. Čím bol Pán Ježiš pred tým, než začal verejne účinkovať? 
108. Aký je rozdiel medzi chrámom a synagógami? 
109. Ktoré náboženské strany jestvovali v Palestíne? 
110. Čo znamená meno Ježiš? 
111. Čo znamená titul Kristus? 
112. Prečo je Ježiš nazývaný Kristom? 
113. Ako Ježiš nazýva sám seba? 
114. Kto a kde pokrstil Ježiša? 
115. Kedy začal Ježiš verejne pôsobiť? 
116. Čo to znamená, že Ježiš je pravý Boh? 
117. Čo je to inkarnácia? 
118. Čo to znamená, že Ježiš je pravý človek? 
119. Pán Ježiš je silnejší ako diabol. Kedy to mocne ukázal? 
120. Ako diabol pokúšal Ježiša? 
121. Pán Ježiš je silnejší ako hriech. Kedy to ukázal? 
122. Pán Ježiš je silnejší ako smrť. Kedy to ukázal? 
123. Vymenuj ešte niektoré iné divy, ktoré Ježiš vykonal: 
124. Kto boli Ježišovi nepriatelia? 
126. Ako Ježišovi nepriatelia hodnotili Jeho divy? 
127. Koľko učeníkov mal Ježiš a ako sa volali? 
128. Porozprávaj o udalostiach „Zeleného štvrtku“:
129. Kto vydal Ježiša na smrť ukrižovaním? 
130. Vymenuj niektoré zo 7. Ježišových slov na kríži: 
131. Kedy zomrel a kde bol Pán Ježiš pochovaný? 

VIEM, KOMU SOM UVERIL 

Pred stáročiami apoštol Pavel vyznal: „Viem, komu som uveril“ (�Tim 1,1�). Myslel 
tým Pána Ježiša Krista. I dnes sa hlási nemalý počet ľudí k viere v Krista, no mnohí 
si pod ňou predstavujú všeličo. Viera má byť zaiste naša – v tom zmysle, že sa nás 
osobne – bytostne dotýka, máme na nej osobnú účasť; nemá byť však naša, čo sa 
týka jej obsahu – my tento obsah netvoríme. Teda nie: Verím podľa seba; ale: Verím 
podľa Biblie - Písma Svätého. Tomu učíme na hodinách náboženstva i konfirmač-
nej prípravy naše deti, mládež i dospelých. Napriek tomu, že od novembra 1989 
uplynulo už 16 rokov, dosiaľ je i v našom zbore veľa ľudí, ktorí neprešli žiadnym 
systematickým vyučovaním v otázkach kresťanskej viery. Najmä, no nielen im, pri-
nášame preto na pokračovanie základné otázky z konfirmačnej látky. Ide O veci, 
ktoré by mali evanjelikovi/evanjeličke pomôcť veriť a rozumieť, pomôcť s Pavlom 
radostne vyznávať: „Viem, komu som uveril“. 
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132. Čo veríme o smrti Pána Ježiša na kríži? 
133. Prečo strážili vojaci Ježišov hrob? 
134. Čo veríme o vzkriesení Pána Ježiša z mŕtvych? 
135. Aké divy sa udiali po Ježišovom vzkriesení? 
136. Koľko dní sa zjavoval Ježiš svojim učeníkom po svojom vzkriesení? 
137. Čo znamená Ježišovo nanebovstúpenie pre nás? 
138. Kedy príde Pán Ježiš druhýkrát na túto zem? 
139. Čo vyplýva pre nás z toho, že nevieme, kedy bude koniec sveta? 
140. Kto bude žiť po smrti večne? 
141. Čo príde po našej smrti? 
142. Kedy začína večný život pre mňa? 

VII.) DUCH SVäTÝ; CIRKEV

143. Kedy bol zoslaný Duch Svätý? 
144. Čo sa vtedy v Jeruzaleme udialo? 
145. Čo je cirkev? 
146.  Čím sa cirkev líši ľudských spolkov? 
147. Kto je Hlavou cirkvi? 
148. Aké je hlavný program cirkvi? 
149. Kde o tomto programe Pán Ježiš hovorí? 
150. Ako znie Ježišov misijný príkaz? 
151. Čo má byť zjavné v živote každého kresťana? 
152. Vymenuj ovocie Ducha Svätého: 
153 Vymenuj niektoré dary Ducha Svätého: 
154. Načo nám Duch Svätý dáva svoje dary? 
155. Čo znamená v biblickom zmysle slovo svätý? 
156. Ako rozumieť tomu, že cirkev je svätá? 

ODPOVEDE NA OTÁZKY Z KONFIRMAČNEJ LÁTKY (pokračovanie)

VI.)    JEŽIŠ – PÁN A SPASITEĽ MôJ I CELÉHO SVETA

103. Mojím jediným potešením v živote i v smrti je, že nie som sám svoj, ale 
patrím svojmu vernému Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.  

104. Je Božím Synom, Spasiteľom sveta - aj mojím Spasiteľom a Pánom, pravým 
Bohom a pravým človekom.

105. Narodil sa niekedy v rokoch 7-4 pred Kristom – za panovania cisára Augusta. 
Ježiš sa narodil v meste Betlehem. Jeho rodičmi boli Pán Boh a Panna Mária. 
Máriin neskorší manžel – Ježišov vychovávateľ - sa volal Jozef. Skoro po 
Ježišovom narodení sa museli Mária a Jozef s malým Ježišom ukryť v Egypte, 
aby dieťatko uchránili pred zlobou kráľa Herodesa. Ježiš mal 4 bratov 
a aspoň 2 - možno aj viac – sestier /Ev. Matúša 13,55/. Vyrastal v Nazarete, 
Jeho rodným jazykom bola aramejčina. Ovládal aj hebrejčinu. 

106. Mala tri časti: Galileu, Samáriu a Judeu. Nebola slobodnou krajinou – bola pod 
nadvládou Rímskej ríše. Obyvatelia Palestíny /dnešného Izraela/ boli Židia. 
Zamestnaní boli prevažne ako roľníci, pastieri, rybári, statkári, obchodníci, 
remeselníci. Ich posvätná zbierka kníh - /Stará zmluva/ obsahovala 248 
príkazov a 365 zákazov.
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107. Tesárom – ako Jeho vychovávateľ Jozef. 
108. Chrám bol v Ježišovej krajine len jeden – v Jeruzaleme. 

Prinášali sa v ňom obete. Bol centrom náboženského 
života Židov počas veľkých sviatkov. Synagógy boli 
menšie bohoslužobné miestnosti - boli zároveň aj 
školami a bolo ich mnoho v celej krajine.

109. Farizeji, sadukaji a zelóti.
110. Pán vyslobodzuje – Hospodin je spása.
111. Pomazaný – hebrejsky: Mesiáš. V Izraeli pomazávali 

kráľov, kňazov a prorokov.
112. Lebo On je Záchrancom sveta, ktorého Pán Boh zasľúbil 

a poslal.
113. Syn človeka.
114. Ján Krstiteľ v rieke Jordán.
115. Po svojom krste – asi ako 30-ročný.
116. v Ňom si sám Boh vyhľadal cestu k nám. Má moc Božiu, vie a môže nám 

pomôcť.
117. Vtelenie. Pán Boh k nám prišiel v ľudskom tele Ježiša Nazaretského.
118. Bol podobný nám ľuďom okrem hriechu; rozumie nám, pozná naše starosti 

a chce nám pomôcť.
119. Keď obstál v diablovom pokúšaní.
120. Bolo to pokušenie tela /mal premeniť kamene na chlieb/; pokušenie slávy 

- popularity /mal zoskočiť z nástrešia chrámu/; pokušenie moci /mal dostať 
moc nad svetom, ak sa skloní pred diablom/.

121. Keď odpúšťal hriechy - napr. Zacheovi, cudzoložnici, porazenému človekovi.
122. Keď vzkriesil Lazára, mládenca z Naim a dcéru Jairovu.
123. Uzdravil slepého, porazeného, premenil vodu na víno, chodil po mori, utíšil 

búrku na mori.
124. Najmä farizeji, zákonníci a veľkňazi.
126. Vraveli, že ich koná preto, lebo je s Ním satan.
127. 12: Šimon-Peter; jeho brat Ondrej; Jakub - syn Zebedeov; jeho brat Ján; 

Filip; Bartolomej; Tomáš; colník Matúš; Jakub – syn Alfeov; Tadeus; Šimon 
Kanaánsky; Judáš Iškariotský – ktorý Ježiša zradil.

128. Ježiš s  učeníkmi posledný krát večeral. Počas obvyklej veľkonočnej večere, 
ktorú Izraelci jedávali na pamiatku vyslobodenia z Egypta, ustanovil Ježiš 
Večeru Pánovu. V záhrade zvanej Getsemane sa v smrteľnej úzkosti modlil. 
Posilnený Bohom vychádza v ústrety tým, ktorí Ho prišli zajať. Po zatknutí je 
vypočúvaný.

129. Pontský Pilát – bol zástupcom Rímskeho cisára v Palestíne.
130. OTČE, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. ŽENA, ajhľa tvoj syn, ajhľa, tvoja 

matka. VERU, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. BOŽE môj, Bože môj, 
prečo si ma opustil. ŽÍZNIM. DOKONANÉ. OTČE, do Tvojich rúk porúčam 
svojho ducha.

131. Na Veľký piatok, v hrobe, v ktorom predtým nebol nikto pochovaný.
132. Veríme, že Ježiš vzal na seba nespravodlivú a hanebnú smrť na kríži 

dobrovoľne – z lásky k nám. Odniesol si trest, ktorým sme za naše hriechy 
mali byť potrestaní my. Veríme, že pre Jeho obeť nám Pán Boh už hriechy 
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nepočíta.
133. Lebo veľkňazi a farizeji o to požiadali Piláta. Pamätali si, že Ježiš povedal: 

Po troch dňoch budem vzkriesený. Báli sa, že by učeníci ukradli Ježišovo telo 
z hrobu. 

134. Veríme, že Pán Boh sa priznal k Ježišovmu životu ako k pravému životu, 
akým má človek žiť. Vzkriesením Ježiša Boh „povedal“: Kto žije ako Ježiš, pri 
tom smrť nebude mať konečné slovo.

135. Chrámová opona sa roztrhla, zemetrasenie, mŕtvi vstávali z hrobov, zatmenie 
slnka.

136. 40 dní. Na 40-ty deň vstúpil na nebesá.
137. Ježiš je naším Pánom, ktorý chce vládnuť nášmu životu ako dobrý Kráľ 

vládne svojmu vlastníctvu.
138. O tom dni a hodine nevie nik, iba Otec nebeský – Ev. Marka 13,32.
139. Nemôžem si povedať, že na vieru mám ešte dosť času. Mám byť stále 

pripravený na stretnutie sa s Pánom Bohom.
140. Všetci ľudia; rozdiel však bude v tom, že niektorí budú žiť večne v Božej 

blízkosti /večný život/, kým iní v trvalom odlúčení od Božej lásky /večné 
zatratenie/.

141. Spravodlivý súd, na ktorom sa budeme Pánovi Ježišovi zodpovedať za to, či 
naša viera bola činná skrze lásku. Posudzované budú naše myšlienky, slová 
i skutky.

142. Večný život nezačína až na druhej strane hrobu, ale jestvuje už tu. Prichádza 
ku mne keď vierou prijímam Ježiša, Jeho slovo a sviatosti.

VI.)  DUCH SVäTÝ; CIRKEV

143. Na sviatok Letníc – v 50. deň po Ježišovom vzkriesení = 10 dní po Jeho 
vstúpení na nebesá.

144. Pán Ježiš Kristus založil kresťanskú cirkev.
145. Spoločenstvo ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista – spoločenstvo Kristom 

omilostených hriešnikov.
146. Cirkev nevznikla tým, že sa veriaci ľudia združili, aby pestovali náboženstvo. 

V ľudských spolkoch ľudí spája činnosť. V cirkvi nás spája osoba živého Pána 
Ježiša – Svätý Duch. Ježiš zasľúbil byť prítomný tam, kde sa dvaja alebo traja 
zídu v Jeho mene – Ev. Matúša 18,20.

147. Pán Ježiš Kristus – Efezským 4,15-16; Kolosenským 3,19. Podľa Biblie hlavou 
cirkvi teda nie je pápež, ako to učia rímski katolíci.

148. Privádzať ľudí k povedomej viere v Pána Ježiša – aby žili ako Jeho 
nasledovníci.

149. Vo svojom misijnom príkaze – Ev. Matúša 28,18-20.
150. Sú to zároveň aj slová ustanovenia Krstu Svätého: Daná mi je všetka moc 

na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich 
v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek 
som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. 

151. Ovocie Ducha Svätého.
152. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, 

zdržanlivosť – Galatským 5,22.
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153. Dar vyučovania, dar služby, dar viery, dar prorokovania, dar uzdravovania, 
dar rozlišovania duchov.

154. Aby sme nimi poslúžili blížnym a tak oslávili Pána Ježiša.
155. Nie bezhriešny, ale oddelený pre Pána Boha.
156. Nie tak, že sú v nej dokonalí ľudia bez hriechu. Cirkev je svätá v tom, že je 

oddelená pre Pána Ježiša. Ak od Neho zblúdime a dáme prednosť vlastným 
plánom, môže sa stať, že ponesieme meno kresťan /=Kristov/ nadarmo.

máj 2006:

88 r.: Júlia Hudecová; 86 r.: Želmíra 
Chrapová; 85 r.: Zuzana Ilavská; 8� r.: 
Martin Zaťko; 8� r.: Daniel Ilavský; 81 r.: 
Ema Lukáčová; 70 r.: Emília Buknová; 
75 r.: Mária Milanová, Eva Ondrušková; 
65 r.: Ján Meško, Alžbeta Ticháňová; 
60 r.: Želmíra Antolová, Miroslav 
Kompiš, Eva Piovarčiová, 
Stanislav Zbaviteľ; 55 r.: 
Milota Duchoňová, 
Dušan Macko, Eva 
Némethová; 50 r.: 
Bohuš Čabák;

jún 2006:

94 r.: Elena
Hrdinová; 85 r.: Oľga Roháčiková; 84 r.: 
Mária Lukáčová, 8� r.: Etela Antalová; 
8� r.: Anna Žuchová; 75 r.: Božena 
Mišurová; 70 r.: Emília Beňová; 65 r.: 
Ján Hlaváč, Elena Králová; 60 r.: Ján 
Rezník; 55 r.: Elena Horváthová, Igor 
Mráz; 50 r.: Peter Kalafús, Jaroslav 
Mišura, Ružena Murínová;

júl 2006:

9� r.: Marta Buociková; 85 r.: Alžbeta 
Chlebová, Jolana Nahálková; 84 r.: 
Emília Nováková,; 8� r.: Miroslav 
Hlaváč, Zuzana Salvová; 70 r.: Anna 
Zvolenská; 65 r.: Oľga Lukáčová; 60 
r.: Dušan Barica, Dušan Oško; 55 r.: 
Anna Antolová, Anna Belavá, Mária 

Holcrová; 50 r.: Jana Ondrušová, Eva 
Ševčíková;

august 2006:

89 r.: Mária Bobuľová; 87 r.: Ľudmila 
Guothová; 8� r.: Berta Balážová; 8� 
r.: Oto Sojček, Janka Vallušová, Emil 
Vyšný; 81 r.: Jarmila Medvecká; 80 r.: 

Zorka Kocholová; 70 r.: Dušan 
Kmoško, Jarmila Pravdová; 

65 r.: Emília Hrabušajová, 
Božena Janitsová, 

Ján Sekej, Slávka 
Zjarová; 60 r.: Mária 
Nálepková, Emília 
Straková; 55 r.: 
Alena Brečková, 
Juraj Gálfy;  

50 r.: Ľubica Pechová, Elena Sokolová; 

september 2006:

91 r.: Anna Nahálková; 85 r.: Gustáv 
Guráň, 84 r.: Margita Veltyová; 
8� r.: Emília Foltínová, Emília 
Kramárová; 8� r.: Zoja Plicová; 81 
r.: Mária Kenyeresová, Pavel Niňaj; 
80 r.: Emília Murínová; 70 r.: Oľga 
Pavlíková, Magdaléna Šebeňová; 65 
r.: Ján Horváth, Ondrej Piroh; 60 r.: 
Vladimír Krajči; 55 r.: Jozef Bella, 
Margita Kováčiková, Miroslav Muríň, 
Ivan Nahálka, Vladimír Plávka, 50 
r.: Stanislava Mičudová, Dagmar 
Šuštiaková, Jaroslav Teniak.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
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NA SLOVÍČKO s ...
DRAHUŠOU MOJŠOVOU

Najväčšia hodnota je viera v Pána Ježiša Krista

Na prvý pohľad nenápadná osôbka, ktorá sa však aktívne podieľa na 
fungovaní nášho cirkevného zboru. Dvadsaťštyri rokov bola presbyterkou, 
zúčastňuje sa na mnohých aktivitách nášho zboru i podujatiach ev. cirkvi a. v., 
spieva v spevokole a neváha pomôcť v akejkoľvek činnosti súvisiacej so zborom. 
Reč je o pani Drahuši Mojšovej, alebo - ako ju poznáme my, mládežníci – o tete 
Mojšovej, mamine Dady a Janka. 

1. Mohli by ste sa nám pár slova-
mi predstaviť? 

Študovala som na mliekárenskej 
priemyslovke v Kroměříži a po skon-
čení školy som pracovala v mliekárni 
v Ružomberku. Po presťahovaní ru-
žomberskej mliekárne do L. Mikuláša 
som pracovala na rôznych miestach. 
Neskôr som opatrovala svojich cho-
rých rodičov. Teraz som už štvrtý rok 
na dôchodku a ďakujem Pánu Bohu 
za zdravie. 

2. Čo rada robievate, akým ko-
níčkom sa venujete? 

Rada robievam v záhradke, starám 
sa o kvietky a čítam.

3. Ako si spomínate na prežíva-
nie viery vo vašej rodine, keď ste 
boli dieťa? Ako ste uverili v Pána 
Ježiša? 

Pochádzam z piatich detí, mama 
nás viedla k viere. Z Demänovej 
sme do kostola chodievali pešo do 
Liptovského Mikuláša. Pamätám sa, 
ako moja mama často spievala nábož-

né piesne. Ráno začínala spevom ran-
ných duchovných a deň končila spe-
vom večerných piesní z Tranovského 
kancionálu. Pána Ježiša som spoznala 
najskôr vo svojej rodine a neskôr som 
veľa čerpala v spoločenstve v našom 
kostole. Predtým to bola skôr detská 
viera, myslím, že dnes je moja viera 
zrelšia. 



- �4 -

4. Ktorej činnosti v zbore sa naj-
radšej venujete? 

Najradšej chodím na utorkové bib-
lické hodiny, štvrtkové večerné služby 
Božie, pravidelne, vždy, keď mi zdra-
vie dovolí. Na biblických hodinách 
tvoríme pekné spoločenstvo, kde sa 
utvrdzujeme vo viere. Máme možnosť 
poopytovať sa pána farára na čokoľvek 
z Biblie; medzi sebou debatíme o živo-
te, poznáme sa navzájom veľmi dobre, 
môžeme sa za seba modliť. Zapájala 
som sa aj do návštevnej služby zboro-
vej diakonie, spomínam si, ako sa star-
ší ľudia vždy potešili, keď ich niekto 
prišiel navštíviť. Zároveň to bolo aj pre 
mňa veľké duchovné obohatenie. 

5. Ktoré kresťanské podujatia, 
na ktorých ste sa zúčastnili, vás 
najviac oslovili, na ktoré rada 
spomínate? 

Bolo toho veľmi veľa – i so spevoko-
lom i s cirkevným zborom. Spomínam 
si na stretnutie žien Východného diš-
triktu vo Vranove nad Topľou – pred 
7. rokmi. Bola tam téma, ktorá sa ma 
dotýka – „krížne manželstvá“. Boli tam 
pekné scénky i témy, napr. „Svokra 
– nevesta“, veľmi dobré, poučné pre 
život. Najlepšie je, keď sa zoberú dva-
ja jednej viery, lebo potom môže do-
chádzať k nezhodám. Chodievam pra-
videlne na všetky dištriktuálne stret-
nutia, každé jedno zanechalo vo mne 
hlboký duchovný zážitok. Páčilo sa mi 
aj v Českom Těšíně, že sa tam mladí 
aj starí spolu modlili. Majú silnú vieru. 
V domácnostiach sme zažili krásne 
spoločenstvá, je to živý zbor, viera sa 
odráža v ich životoch. 

6. Vychovali ste dvoch veriacich 
dospelých ľudí. Ako ste viedli svo-
je deti k viere a čo by ste poradili 

mladým rodičom? 

Dôležité je žiť život viery v domác-
nosti, brávať deti pravidelne do kosto-
la. Keď deti vyrastú, sami sa rozhodnú, 
či budú nasledovať Pána Ježiša. Viesť 
k Nemu ich však treba od malička. 
Keď moje deti chodievali na konfir-
máciu, modlili sme sa spolu, učila som 
sa s nimi, preskúšala ich, boli to najk-
rajšie dva roky. Aj Ivanko (vnúčik) bol 
už v kočíku v kostolíku, zvykol si aj 
organ počúvať. Teraz sa s ním spolu 
modlíme. Keď mal tri roky, vedel celý 
Otčenáš. Malé dieťa má dobrú pamäť, 
je ako otvorená kniha. 

7. Čo je podľa vás dôležité pre 
dobre fungujúce kresťanské  
manželstvo? 

Aby manželia prežívali duchovnú 
jednotu, mali spolu spoločenstvo, 
mohli sa spoločne modliť, spolu cho-
diť do kostola, aby bola medzi nimi 
tolerancia, pochopenie. S mojím mu-
žom riešime všetko spoločne, rozho-
dujeme o všetkom spolu. 

8. Čoho sa pridŕžate vo svojom 
život, keď vám je najťažšie? Čo vás 
povzbudí? 

Keď mi je ťažko, vezmem do ruky 
spevník a spievam si, čo ma veľmi po-
teší a povzbudí. Spev je moja najväč-
šia radosť. Niekedy prichádzajú ťažké 
myšlienky. Tu si pomyslím na slová 
Písma: „Nenechám ťa a neopustím.“ 
Prežila som aj viaceré zdravotné ťaž-
kosti. Vtedy ma potešoval citát z Bib-
lie, kde Pán Ježiš hovorí: V dome môj-
ho Otca je mnoho príbytkov; idem 
a pripravím vám miesto... – Istota, že 
nech by sa stalo čokoľvek, som v Bo-
žích rukách. Mojou obľúbenou pies-
ňou je: „Smieť žiť pre Krista, pre Neho 
mrieť...“ Rada mám predveľkonočné 
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obdobie, Veľkú noc, krásne pôstne 
piesne, ktoré spievame na Veľký pia-
tok i ďalšie piesne z Pašií. Človek si 
znovu uvedomí: Aj za mňa Pána Ježiš 
zomrel, hoci som nehodná. 

9. Čo by ste v cirkvi chceli zmeniť? 

Sú aj nedostatky, kritizuje sa veľmi 
ľahko, no treba priložiť ruku k dielu. 
Na prvom mieste je vždy Pán Ježiš – 
to, aby sme nezabúdali na Jeho lásku 
a obeť, ktorú priniesol za nás nehod-
ných. Chcela by som povzbudiť mlad-
šiu generáciu, aby sa aktívne zapájala 

do spoločenstva cirkevného zboru. 
Priala by som si, aby boli mladší tole-
rantnejší k nám a my zas k nim, aby 
sme vedeli s Božou pomocou preko-
návať generačné rozdiely. 

10. Čo by ste na záver zaželali ve-
riacim i neveriacim? 

Aby ich slovo Božie oslovilo a priš-
li medzi nás, veriacich, cítili tú silnú 
vieru a prežívali pekné spoločenstvo. 
Najväčšia hodnota je viera v Pána 
Ježiša Krista – je to dar.

(Zhovárala sa: Majka Martinková)

ZACHOVAJTE NÁM SVOJU PRIAZEň

Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu pôsobiace pri ru-
žomberskom ev. cirkevnom zbore z celkovej sumy 4�.466,- Sk pri-
jatej z �% zo zaplatených daní, ktoré mu viacerí z vás venovali, 

prispelo v r. �005 na úhradu cestovných nákladov na tieto podujatia: 

- Detský tábor: 1.-7.8. �005 v Tatranskej Lomnici - podpora 13.000,-Sk. 
- Stretnutie detí Liptovsko – oravského seniorátu: 11.6. �005 vo Východnej 

– podpora 2.980,-Sk. 
- Knižné dary pre deti k Vianociam �005 v hodnote: 7.163,-Sk. 
- Stretnutie pre  dorast Liptovsko – oravského seniorátu v Pribyline: 15.10.�005 

- podpora 4.944,-50,-Sk. 
- Zájazd spevokolu do Českého Těšína a poľského Cieszyna (spojený s vystú-

pením spevokolu) �6.6. �005 - podpora 7.027,-Sk. 
- Zájazd na stretnutie evanjelikov na hrade Branč - kde boli kedysi väznení 

evanjelickí farári, do Hlbokého – pôsobisko Jozefa Miloslava Hurbana, na 
Myjavu - pôsobisko Daniela Krmana a Starú Turú – miesto, kde pracovali 
sestry Kristína a Mária Royové: 5.7. �005 - podpora 3.955,-Sk. 

Sme radi, že sa – aj vďaka vašej pomoci – podarilo tieto pekné podu-
jatia zorganizovať a podporiť. Darcov menovite nepoznáme, no všetkým, 
ktorí Občianskemu združeniu Vladimíra Pavla Čobrdu v r. 2005 venovali  
2% z dane, úprimne ďakujeme!

Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu sa na vás s dôverou obracia 
so žiadosťou o podporu formou poskytnutia 2- percentného podie-
lu zaplatenej dane z príjmu aj za zdaňovacie obdobie 2005. Financie 

2% pre Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu
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budú použité v zmysle plánu činnosti Občianskeho združeniaVladimíra Pavla 
Čobrdu na rok �006 schváleného na zhromaždení jeho členov 11. �. �006:

I.) Podporiť účastníkov táborov: 
- pre deti 16.-��. júla �006: Huty;
- pre dorast �.-7. marca �006: Liptovský Trnovec; 
+ tábor pre dorast cez letné prázdniny (vhodnú lokalitu v súčasnosti ešte 
hľadáme).

II.) Podporiť účastníkov poznávacieho zájazdu (Martin – Dudince – 
Krupina – Sliač-kúpele: termín bude ešte určený). 

III.) Účelovo zhromažďovať financie s cieľom kúpy premietacieho projek-
tora (na videokazety/DVD – pre klubovú činnosť dorastu a mládeže). 

IV.) Vydať brožúru o dejinách Cirk. zboru ECAV Ružomberok (pri 80. 
výročí posviacky kostola - pripomenieme si ho 10. 10. �006).

Postup krokov na poukázanie �% zaplatenej dane: 

A/ Ak vám ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí 
zamestnávateľ: 

1. Požiadajte mzdové oddelenie o vystavenie tlačiva Potvrdenie 
 o zaplatení dane – s uvedením podpisu a pečiatky zamestnávateľa. 
2. Vyplňte si tlačivo Vyhlásenie... Pokyny na výpočet �% dane sa 
 nachádzajú pod riadkom 9 a 10. 
 Nezabudnite vyplniť riadok 11 – dátum zaplatenia dane. 
3. Odovzdať Potvrdenie a Vyhlásenie na daňovom úrade podľa 
 vášho bydliska do 30.4. 2006. 

B/ Ak si sami – fyzické a právnické osoby – podávate daňové priznanie. 

Vyhlásenie sa nachádza priamo v tlačive na daňové priznanie: 
(FO – typ A: strana 4/VIII. ODDIEL; FO – typ B; strana 8/XII. ODDIEL; Právn. 
osoba: strana 6/IV. Časť) 

Údaje O prijímateľovi:

Právna forma: občianske združenie    IČO: �7 904 8�5

Obchodné meno/názov:  Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu

Sídlo: A. Bernoláka 11, 0�4 01 Ružomberok

Už predtlačené formuláre sú k dispozícii na našom farskom úrade 
alebo na našej www stránke (http://ecavrbk.szm.sk). 

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň! 

Martin Šefranko               Zuzana Jarabová
predseda výboru obč. združenia         hospodár výboru obč. združenia
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Z NAŠEJ HISTÓRIE

JOZEF HOLLÝ (1864-1942) A EVANJELICKÁ ĽUDOVÁ ŠKOLA V RUŽOMBERKU

(Dokončenie z čísla 4/2005) 
Veľkou láskou Jozefa Hollého 

bol zborový spev. Jeho prvé učiteľ-
ské miesta boli zároveň spojené aj 
s funkciou zborového kantora. Už 
v Banskej Štiavnici začas viedol slo-
venský spevokol. V Ružomberku, kde  
v r. 1900 vznikla 
Občianska beseda ako 
kultúrny a vzdelávací 
spolok národne uve-
domelých Slovákov 
bez ohľadu na ich ná-
boženskú príslušnosť, 
Hollý striedavo s Ka-
rolom Salvom a Václa-
vom Vraným viedol jej 
spevokol. Po vzniku 
SEM-u v r. 19�� nacvi-
čoval Jozef Hollý s jeho 
členmi zborový spev 
a recitáciu. 

V r. 1919 a 19�1 vy-
dal u dedičov Jána Páričku Piesne 
slobodného Slovenska, spevníček 
hymnických vlasteneckých piesní od 
takých osobností, akými boli Samo 
Tomášik, Karol Kuzmány, Andrej 
Sládkovič a Martin Rázus. 

Všetky tieto aktivity rozvíjal popri 
svojom učiteľskom pôsobení i fun-
kcii zborového kantora a zapisovateľa 
zborového presbyterstva a konventu. 

V r. 19�7 odišiel na zaslúžený od-
počinok. Gustáv Plavec pri príležitosti 
jeho životného jubilea pekne priblížil 

roky zlatej jesene života. Na stránkach 
Cirkevných listov v r. 19�4 napísal: 

„Jozef Hollý je ináč aj živou históriou 
slovenského života od osemdesiatych 
rokov predošlého storočia. Ten, kto rád 
má „ohlasy vážnej stariny“, rád sa po-
zhovára s milým jubilantom. Vyhľadá 

ho v jeho útulnom byte 
a rád sa započúva do 
jeho rozpomienok. 
Jubilant spomenie svoj 
nábytok, ktorý kúpil od 
Kukučína a už pradie 
niť rozpomienok na 
Oravu, keď ešte senior 
Samo Novák nosieval 
klobúk so zlatou šnú-
rou, aby ľudia poznali, 
že je seniorom. Ukáže 
ti modlitebnú knižku 
Maríny Sládkovičovej, 
ktorú mu ona sama 
darovala. Začrie do mi-

nulosti Liptova a zohreje ťa príjemne 
starými časmi trudného síce, no tep-
lého evanjelického života. Nuž vie on 
učiť, hoci je aj na odpočinku. A pri 
jeho sedemdesiatke prajeme mu, aby 
ho Hospodin Otec nebeský aj naďalej 
zdržoval a požehnával, aby nás skrze 
neho ešte dlho – dlho učil.“ 

Požehnaná životná cesta Jozefa 
Hollého sa uzavrela v Ružomberku �0. 
februára 194�. Na pohrebnej rozlúčke 
v 1. nedeľu pôstnu, ��. februára litur-
govali konsenior Ján Dérer, Miroslav 
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Bázlik, z Nemeckej Ľupče a ružom-
berský kaplán Ján Gavalec. Pohrebnú 
kázeň mal domáci farár Gustáv Plavec 
a slová na rozlúčku zazneli i z úst 
predstaviteľov evanjelického školstva 
a cirkvi Kornela Ondruša, Zdenka 
Pastora, Miloša Janošku a seniora 
Ľudovíta Šenšela. V pamäti súčasníkov 
ostal zapísaný ako „vzácny človek, ti-
chý, ale tým svedomitejší, beznáročný, 
ale tým užitočnejší pracovník na poli 
cirkevnom i národnom ..., silný vo ve-
domostiach a znalostiach školských, 
prísny i jemný ako pedagóg.“ 

Keďže s učiteľským pôsobením 
Jozefa Hollého sa spájajú aj začiatky 
obnovenej evanjelickej školy v Ru-
žomberku, žiada sa uviesť ešte jeden 

spresňujúci údaj. Po prvom školskom 
roku sa škola presťahovala ku škol-
ským schodom do drevenej budovy, 
ktorú spolu s vedľajšou murovanou, 
slúžiacou ako byt učiteľa, cirkevný 
zbor odkúpil od Úverného spolku. 
Stará drevená budova školy však nevy-
hovovala hygienickým podmienkam, 
preto ju cirkevníci zbúrali a na jej mies-
te postavili novú, murovanú, posväte-
nú 11. septembra 1904 Mieroslavom 
Kovalevským. Škola teda mala svoje 
druhé, takmer tridsať rokov zachova-
né sídlo pri školských schodoch, av-
šak v dvoch rôznych, no na tom istom 
mieste stojacich budovách.

 PhDr. Karol Dzuriak

Aj smiech je Boží dar

- Kde si sa narodil? 
- V nemocnici. 
- A čo ti bolo? 

* * * * *
Istá cudzinka si nevedela spomenúť, 
ako sa povie po slovensky mesiac; 
skúsila to opísať a vraví: 

“Ten slnko, čo má nočný šichta.“

*******

Rozčuľuje sa náčelník ľudožrútov: 

„Ako to, že nie je obed?“ 

„Šéfe, niet ľudí...“

*******
Anglického kazateľa Spurgeona 
vyhľadala po kázni istá vznešená 
dáma a požiadala ho, aby jej 

odporučil nejaký dokonalý cirkevný 
zbor, do ktorého by sa mohla 
prihlásiť.

„Vážená pani“, odvetil jej kazateľ, 
„akonáhle vás zbor prijme za 
svoju členku, potom prestane byť 
dokonalý.“ 

*******
Katechéta chce deťom názorne 
vysvetliť 7. Božie prikázanie: 
Nepokradneš! – a pýta sa žiačky: 

„Keď siahnem do vrecka druhého 
človeka a vezmem mu jeho peniaze, 
kto potom som?“ 

„ Jeho žena“, odpovie Anička.

  (Podľa  rôznych prameňov)
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Čo sa udialo
10.11. 2005 – na večerných službách 
Božích v našej zborovej sieni kázal 
Július Stupka – kazateľ Bratskej jedno-
ty baptistov. 
14.11.–25.11. - zborový farár sa z po-
verenia zboru biskupov ECAV zú-
častnil 1. časti (trojdielneho) kurzu 
pastorálnej psychológie v Štutgarte. 
Vzhľadom na to, ho na večerných 
službách Božích v Ružomberku 17.11. 
i �4.11., zastúpila sestra presbyterka 
Viera Ludrovcová. 
20.11. – na hlavných službách Božích 
v našom kostole kázal Július Filo – ge-
nerálny biskup ECAV na Slovensku. 
27.11. - v Liptovskej Štiavnici u Králo-
venských sa konali nešporné služby 
Božie so spoveďou a VP. 
November: brat kurátor Teniak vyko-
nal brigádnické práce spojené s údrž-
bou zborového majetku. 
5.12. – sestra katechétka Monika 
Mešková sa v Liptovskom Mikuláši zú-
častnila stretnutia pre ev. katechétov 
s vedením Školského výboru nášho 
seniorátu.
6.12. – na večerných ekumenických 
službách v zbore BJB v Ružomberku 
kázal náš zborový farár. Zúčastnilo 
sa na nich aj niekoľko ďalších bratov 
a sestier z nášho zboru. 
10.12. – konalo sa predvianočné upra-
tovanie kostola, farského areálu a zbo-
rových priestorov fary. Zúčastnilo sa 
ho temer �0 dobrovoľných brigádni-
kov. 
12.12.-17.12. – v zbore sa uskutočnil 
Adventný modlitebný týždeň. 

15.12. – v zborovej sieni sa konal pred-
vianočný večierok pre konfirmandov. 
Na príprave jeho programu sa podie-
ľali Slavo Lukáč ml., Zuzana Jarabová, 
Janko Mojš a zborový farár.
15.12. – na večerných adventných 
službách Božích v kostole sa konala 
konfirmácia dospelých. 
22.12. – v zborovej sieni i kostole oz-
dobili konfirmandi spolu so Slavom 
Lukáčom ml. a Zuzanou Jarabovou 
vianočné stromčeky. 
December: popri bratovi kostolní-
kovi Ing. M. Bobuľovi, viackrát ochot-
ne pomáhali s odpratávaním snehu 
bratia M. Halaš a Ing. M. Košík. Sestra 
Helena Lukáčová z Ružomberka daro-
vala nové svietidlá na vianočný strom-
ček do kostola. 
25.12. – v Kultúrnom dome v Liptov-
ských Sliačoch sa konali nešporné 
služby Božie so spoveďou a Večerou 
Pánovou. 
26.12. – na hlavných službách Božích 
poslúžili vianočným programom 
mladšie i staršie deti z besiedky i nie-
ktoré deti, ktoré navštevujú hodiny 
ev. náboženstva. Deti dostali knižné 
dary. 
26.12. – na nešporných službách 
Božích v Liskovej poslúžili vianočným 
programom deti navštevujúce v ZŠ 
Liskovej ev. náboženstvo. Do daru do-
stali knihy. 
December: sestra Zuzana Jarabová 
aktualizovala počítačovú podobu 
zborovej kartotéky a brigádnicky vy-
konala i niektoré ďalšie administratív-
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ne práce.
30.12. – v zborovej sieni sa konalo 
sviatočné spoločné stretnutie mláde-
že a dorastu spojené so vzájomným 
obdarovávaním sa. Zúčastnilo sa ho 
spolu 17 dorastencov a mládežníkov. 
31.12. – v zborovej sieni sa od �1.�0 
hod. konalo silvestrovské stretnu-
tie mládeže - spoločné očakávanie 
Nového roku �006. Prítomných bolo 
7 mládežníkov a zborový farár. 
8.1. – táto nedeľa bola v celej našej 
cirkvi Nedeľou misie. Ofera bola ve-
novaná na zahraničnú misiu ECAV. 
Vyniesla 4.000,-Sk. Mimo toho jedna 
sestra venovala na tento účel �00,-Sk. 
9.–20.1. - zborový farár sa z povere-
nia zboru biskupov ECAV zúčastnil 
�. časti kurzu pastorálnej psychológie 
v Štutgarte. Vzhľadom na to, ho na 
službách Božích, vyučovaní nábožen-
stva i pri ďalších služobných úlohách 
- zastupoval Vladimír Šefranko, ev. fa-
rár v. v. z Modry. 
24. a 26.1. – uskutočnili sa dve 
modlitebné stretnutia v rámci 
Ekumenického týždňa modlitieb za 
jednotu kresťanov. Prvé bolo v zbo-
rovom dome BJB (�4.1.), kde kázal 
Martin Šefranko. Druhé sa uskutoč-
nilo v našej zborovej sieni (�6.1.) 
- kázal Dušan Uhrin, kazateľ BJB z L. 
Mikuláša. Ofera z druhého stretnutia 
bola venovaná pre Ekumenickú radu 
cirkví v SR. Vyniesla 579,-Sk.
22.1. – zborový farár sa v Martine 
zúčastnil pohrebnej rozlúčky s ta-
mojším bývalým ev. farárom Jánom 
Bohdanom Hroboňom, ktorý v po-
sledných rokoch viackrát poslúžil aj 
v našom zbore (posledne na CEF4). 
Dokonal 17.1. po ťažkej chorobe - 67 
ročný. Jeho pamiatku si pripomína-
me článkom „Prečo považujem nede-

ľu za najpotrebnejšie parkovisko...“, 
ktorý uverejňujeme v tomto čísle 
DEDIČSTVA. 
6.2. – konalo sa stretnutie rodičov 
konfirmandov z �. ročníka. Popri in-
formáciách o priebehu konfirmačnej 
prípravy a o marcovom tábore pre 
dorast, bol dohodnutý termín tohto-
ročnej skúšky konfirmandov (10.6.)  
a  konfirmácie (11.6). 
7.2. - v Liptovskej Štiavnici sme sa roz-
lúčili s Jozefom Hrabušom, niekdaj-
ším presbyterom nášho cirkevného 
zboru. Dokonal �.�. vo veku 8� rokov. 
8.2. – v zborovej sieni sa konalo stret-
nutie rodičov konfirmandov z 1. roč-
níka. Jeho ťažiskom boli informácie 
o priebehu vyučovania, o plánova-
nom tábore pre dorast a o úlohe ro-
dičov pri vedení konfirmandov vo 
viere. 
11.2. – v priestoroch fary sa konalo 
Zhromaždenie členov Občianskeho 
združenia Vladimíra Pavla Čobrdu. 
12.2. – náš zborový dozorca a zbo-
rový farár sa v Liptovskom Mikuláši 
zúčastnili kandidačnej porady, na 
ktorej predsedníctva zborov nášho 
seniorátu rozhodovali o kandidátoch 
na voľby seniora Liptovsko – oravské-
ho seniorátu (LOS). Doterajší senior 
Vladimír Ferenčík k �1.1�. �005 abdi-
koval na funkciu seniora LOS. 
17.2. - zborový farár sa v Bratisla-
ve zúčastnil rokovania Výboru 
Evanjelizačného strediska pre mas-
médiá. 
19.2. – dištriktuálna ofera pre podpo-
ru malého ev. cirk. zboru vo Vysokých 
Tatrách (na dostavbu zborového 
domu). Vyniesla �.000,-Sk. Mimo toho 
jedna sestra venovala na tento účel 
100,-Sk. 
Február: bratovi kostolníkovi Ing. 
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Matejovi Bobuľovi pomáhali pri čiste-
ní zľadovatelého chodníka (rozbíjaní 
a odstraňovaní ľadu) aj bratia Vladimír 
Lukáč a Miroslav Halaš. 
2.3. – v zborovej sieni sa konalo mod-
litebné stretnutie v rámci Svetového 
dňa modlitieb žien. Zúčastnilo sa ho 

aj niekoľko veriacich z BJB. Modlili 
sme sa najmä za Juhoafrickú repub-
liku. O tejto krajine boli na stretnutí 
premietnuté diapozitívy. Bola vyko-
naná zbierka pre ženy v Juhoafrickej 
republike. Vyniesla 700,- Sk. 

PRIPOMENIEME SI 70. VÝROČIE SMRTI KRISTÍNY ROYOVEJ

�7.1�. �006 uplynie 70 rokov od 
smrti významnej osobnosti slovenské-
ho národa, spisovateľky a diakonky 
Kristíny Royovej. Pri tejto príležitosti 
sa budú v roku �006 konať na Starej 
Turej podujatia, ktorých cieľom je sprí-
tomniť si život a dielo tejto výnimočnej 
ženy. V dňoch 5. – 7. mája 2006 sa 
uskutoční konferencia s názvom: 
ZA ŽIVÚ CIRKEV (misijný od-
kaz sestier Royových) – účasť na 
nej srdečne odporúčame – pozn. 
red.. Evanjelický cirkevný zbor v Sta-
rej Turej sa podujal zrekonštruovať 
pamätnú izbu Kristíny Royovej. 
Na tento účel bola vyhlásená zbier-
ka (č. ú.: 44�01�/0�00, VS: ��5�1�). 
– K zapojeniu sa do nej srdečne  
povzbudzujeme. Práca Kristíny 
Royovej, dcéry evanjelického farára 
zo Starej Turej, bola prínosom v mno-
hých oblastiach. Spolu so sestrou 
Máriou založili prvú slovenskú ev. dia-
koniu, spolupracovali so zahraničím 
v oblasti charity. Pracovali v združení 
Modrý kríž, na vzniku ktorého sa samy 
podieľali, a tak pomáhali bojovať proti 
alkoholizmu, ktorý bol v tom čase pál-
čivým problémom mnohých sloven-
ských dedín. V  našom Evanjelickom 
spevníku nájdeme niekoľko krásnych 
piesní, za ktoré vďačíme sestrám 
Royovým. „Ži krásne v časnom živo-
te. Šír vôňu lásky kol seba. Putuješ ta, 

kde sĺz už niet 
a lásky zemskej 
netreba. Na 
sklonku žitia 
všeličo len ako 
márnosť roz-
poznáš. Nikdy 
ľutovať ne-
budeš v láske 
strávený žitia 
čas.“ (Kristína 
Royová – ES č. 498,1.-2.)

Veľmi cennou bola obetavá pomoc 
deťom, starým a chorým ľuďom. Na 
Starej Turej založili a spravovali nemoc-
nicu (Útulňa), sirotinec (Chalúpka) 
a starobinec (Domov bielych hláv). 
Pri svojej práci a neúnavnej službe 
blížnym mali stále na pamäti seba-
obetujúcu lásku Ježiša Krista. Kristíne 
Royovej patrí prvenstvo aj v inej ob-
lasti, nakoľko práve ona je našou  
najprekladanejšou autorkou. Jej lite-
rárne diela už boli preložené do viac 
ako �0 jazykov. 

(Podľa tlačového servisu ECAV) 

- Knihy Kristíny Royovej si môže-
te požičať z farskej knižnice. 

- K dostaniu na fare je aj jej 
stručný životopis od nám dobre 
známeho br. farára Stanislava 
Kaczmarczyka z Českého Těšína 
(20,-Sk).
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(1) Naša Ev. cirkev a. v. na 
Slovensku (ECAVS) má partnerstvo 
s Evanjelicko-luteránskou cirkvou 
v Malawi (Afrika). Finančne môžeme 
podporiť činnosť tejto ev. cirkvi v jed-
nej z absolútne najchudobnejších 
krajín sveta na účet Zahraničnej misie 
ECAVS. Adresát: Biskupský úrad VD 
ECAV na Slovensku, Hlavná 1�7, 080 01 
Prešov. Číslo účtu: 1556816253/0200. 
Variabilné symboly: stravovacie 
centrá (pre siroty) 300, (nové) kos-
toly (ich výstavba) �01, štipendis-
ti (podpora študentov ev. teológie) 
302. 

(2) Nenáročnou 
formou podpory mi-
sijnej práce cirkvi je 
zbieranie poštových 
známok vystrihnutých 
z listov/pohľadníc/ba-
líkov, ktoré dostávate. Známky tre-
ba vystrihovať tak, aby okolo nich 
ostal asi 1 cm okraj. (Potom sa plnia 
do obalov a predávajú). Tí, ktorí sú 
ochotní touto formou podporiť misiu, 

TRIKRÁT NA TÉMU: MISIA

prosíme posielajte znám-
ky: buď na adresu: ViViT 
s.r.o., Hviezdoslavova 18, 
060 01 Kežmarok, alebo 
ich odovzdajte na ev. fare 
v Ružomberku. Srdečne 
ďakujeme! 

(3)  Je možné podporiť tiež Misiu 
na Níle - ktorá koná misijnú, výchov-
nú (školy) a diakonickú službu (ne-
mocnice) vo viacerých štátoch Afriky 
– v povodí rieky Níl. Pomáha ľuďom, 
ktorí žijú v neporovnateľne a mno-
honásobne ťažších pomeroch, ako 
sú naše. Podporiť túto misijnú prácu 
môžeme modlitbami, ale i venovaním 
finančných darov na: (názov účtu): 
Misia na Níle Švajčiarsko – slovenská 
n. o., Kováčska �1, 040 01 Košice; (č. 
účtu): 1�6�417051/0�00. Srdečne k to-
mu povzbudzujeme. Tí, ktorí sa vlani 
v októbri osobne stretli s pracovník-
mi tejto misie boli ich prezentáciu  
dotknutí. Výročnú správu misie s pod-
robnejšími informáciami o jej činnosti 
si môžete prečítať na fare. 

- I keď snáď zabudneš na cestu do 
chrámu, je tu vždy niekto, kto ti uká-
že, kadiaľ ku dverám; životu môžeš 
uniknúť, avšak smrti sa nevyhneš, 
nemôžeš Ho (Boha) zaprieť, hoci by 
sa zdal byť neznámy.

T. S. Eliot
*******

- Určite je lepšie, keď príbeh nášho
 života ovplyvňujú príbehy z Biblie
 ako z Hollywoodu. 

- Poznať Boha je niečo iného, ako
 poznať niečo o Bohu.  

- Každý z nás je ukazovateľom –  
 jeden ku Kristovi, iný od Krista. 

- Kto nehľadá Boha, stráca sám   
 seba.

- Čítať Bibliu je dobré, študovať ju je 
 múdre, ale žiť podľa nej je spasi- 
 teľné.

J. Kratka 

Z KLENOTNICE MÚDROSTI
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OZNAMY

Neprehliadnite

ÚRADNÉ HODINY NA EV. A. V. FARSKOM ÚRADE 
(A. Bernoláka 11, telefón: 044/43 22 198): 
Pondelok, streda, piatok: 9.00 hod.-11.30 hod.,

• Tých, ktorí už pre vysoký vek alebo zdravotné problémy nevládzu prísť do 
kostola, a majú záujem prijať sviatosť Večere Pánovej (VP) v domácnosti, 
prosíme, aby telefonicky alebo prostredníctvom svojich blízkych kontakto-
vali náš farský úrad. V prípade záujmu im tiež doručíme písomnú podobu 
nedeľných kázní, ktoré odzneli v našom kostole. 

• Prosíme vás, aby ste pri zmene vašej adresy, oznámili tento fakt na 
náš farský úrad. Ďakujeme vám!

• Všetkým, ktorí chodievajú na ev. pohreby poslúžiť spevom, patrí úprimné 
poďakovanie. Stáva sa, že viacerí ev. účastníci pohrebných rozlúčok, nemajú 
z čoho spievať. Spev duchovných piesní je formou modlitby zhromažde-
nia. Do pozornosti preto dávame pohrebný spevník – Evanjelický funebrál. 
V ev. cirkevných zboroch sa používa od záveru r. �00�. Kúpiť si ho môžete 
na našom farskom úrade za 110,- Sk. Na fare je možné kúpiť i vypožičať si 
ďalšiu duchovnú literatúru. 

• Tranoscius vydal tiež ev. spevník pre deti a predkonfirmačnú mládež nazva-
ný podľa úvodných slov hymny ev. mládeže „K trónu slávy“. Dostanete ho 
na našej fare za 1�5,- Sk. Obsahuje i noty k piesňam – je teda zvlášť vhodný 
pre všetkých, ktorí hrajú na hudobný nástroj. 

• Termín úhrady cirkevného príspevku na r. �006 je do konca mája �006. 
Výška príspevku je �00,-Sk na pokrsteného člena zboru. Pokiaľ sú v rodi-
ne �, prípadne viac nezaopatrených detí, rodina platí CP iba za dve deti. 
Ďakujeme, že nezabúdate na svoj cirkevný zbor. 

• Pripomíname, že do konca júla budú v našej cirkvi prebiehať voľby. Na 
6-ročné volebné obdobie budeme voliť nového seniora Liptovsko – orav-
ského seniorátu, tiež biskupa i dozorcu Východného dištriktu, prav-
depodobne 23. júla aj nového generálneho biskupa a nového ge-
nerálneho dozorcu Ev. cirkvi a. v. na Slovensku. O presných termínoch 
volebných konventov budete informovaní na službách Božích. Modlime sa 
za tých, ktorí majú zastávať dôležité posty v našej cirkvi. – Kvalitné vedenie 
je darom Ducha Svätého. 

• V júni �006 (16. alebo ��.) by mala byť v evanjelickom kostole v Liptovskom 
Mikuláši uvedená opera Martin Luther, ktorú vlani videlo viac ako 11 tisíc 
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divákov. O presnom dátume predstavenia aj o možnosti získania vstupeniek 
vás budeme informovať na službách Božích.

• Letný tábor pre deti plánujeme v lokalite Huty v dňoch 16.-��. júla �006. 
Svoje ratolesti naň môžete prihlásiť do 15. júla na našom farskom úrade. 
Bližšie informácie dostanete u sestry Zuzky Jarabovej. 

SRDEČNE VÁS  POZÝVAME; 
PRAJEME VÁM POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2006!

ZBOROVÉ PODUJATIA POČAS PôSTU A VEĽKEJ NOCI 2006

V pôste (od marca �006) sa budú v zborovej sieni fary konať: 
- v utorok o 18.00 hod. biblické hodiny;
- vo štvrtok o 18.00 hod. pôstne večierne;
- v týždni od 3.-9.4. o 18.00 hod. modlitebné stretnutia.

Ak nie je uvedené inak, nižšie avizované podujatia budú v kostole:

1�.,19.,�6. marca – II., III., IV. pôstna nedeľa: 10.00 hod.: služby Božie 
1�.�. a �6.�. – II. a IV. pôstna nedeľa: 15.00 hod.: LISKOVÁ – (EZD): 
        Nešporné služby Božie;
�.4. – V. pôstna nedeľa - Smrtná: 10.00 hod.: Pašiové služby Božie  
  so spoveďou a Večerou Pánovou
�.-8.4. – pondelok až sobota: Pôstny modlitebný týždeň - pobožnosti sa  
  konajú o 18.00 hod. (zborová sieň ev. fary)
8.4. – sobota: 8.�0 hod.: Predveľkonočné upratovanie kostola 
9.4. – VI. pôstna nedeľa – Kvetná: 10.00 hod.: Pašiové služby Božie;  
  po ich skončení (asi o 11.10 hod.): Spoveď a Večera Pánova
  15.00 hod.: LISKOVÁ – (EZD): Nešporné služby Božie   
  so spoveďou a Večerou Pánovou

13.4. – Zelený štvrtok: 18.00 hod.: Spoveď a Večera Pánova 
14.4. – Veľký piatok: 10.00 hod.: Pašiové služby Božie;  
  po ich skončení (asi o 11.10 hod.): Spoveď a Večera Pánova
16.4. – Veľkonočná nedeľa: 10.00 hod.: Služby Božie 
  15.00 hod.: LISKOVÁ – (EZD): Nešporné služby Božie
17.4. – Veľkonočný pondelok: 10.00 hod.: Služby Božie 
�5.5. – štvrtok: Vstúpenie Krista Pána (kostol) 18.00 hod.: Služby Božie
4.6. – Svätodušná nedeľa: 10.00 hod.: Služby Božie  
  so spoveďou a Večerou Pánovou
5.6. – Svätodušný pondelok: 18.00 hod.: Služby Božie

10.6. – sobota: 17.00 hod.: Skúška konfirmandov so spoveďou a VP pre   
  ich príbuzných (kostol)
11.6 – Nedeľa Svätej Trojice: 9.�0 hod.: Sl. Božie - KONFIRMÁCIA
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DEDIČSTVO - občasník Cirkevného zboru Ev. cirkvi a. v. v Ružomberku, určený 
pre jeho vnútornú potrebu. Ročník X., číslo 1/2006. Náklad: 8�0 výtlačkov. 
Toto číslo pripravili: Karol Dzuriak, Zuzana Jarabová, Majka Martinková, 
Martin Šefranko – zodp. redaktor. Redakcia: Ev. a. v. farský úrad, A. Bernoláka 11,  
0�4 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 20,- Sk. Za dary na tlač občasníka 
vám vopred úprimne ďakujeme.  Uzávierka tohto čísla bola �. marca �006.

Termín konania: 26. – 31. máj 2006

Piatok – 26.5.2006 – odchod v popoludňajších hodinách z územia SR (podľa 
záujmu jednotlivých farností). Cesta nocou cez Rakúsko a Nemecko.

Sobota – 27.5. – príchod do Konstanz (Kostnica) – 1 hod. prestávka, pre-
hliadka historickej časti mesta, múzeum J. Husa – kostnický snem – pano-
ramatická jazda okolo Bodamského jazera – možnosť plavby loďou. Prejazd 
do Augsburgu, prehliadka mesta, návšteva chrámu, mesto vyhlásenia 
Augsburgského vyznania ubytovanie v hoteli, nocľah.

Nedeľa – 28.5. – po raňajkách odjazd cez Mníchov do Passau, návšteva 
Dómu, prekrásne historické mesto na sútoku � riek (Inn, Dunaj, Ilz), prejazd 
do Južných Čiech, návšteva Č. Krumlova, ubytovanie v hoteli, večera, služby 
Božie v evanjelickom kostole.

Pondelok – 29.5. – návšteva Č. Budejovíc (najväčšie námestie – Jána Žižku 
– na území ČR), historické jadroZZ mesta, Čierna Veža, Husinec (rodný dom 
J. Husa), Tábor, Sudomér (slávna bitka husitov), prejazd do Prahy, ubytovanie 
v hoteli – večera (ubytovanie pri stanici metra).

Utorok – 30.5. – prehliadka Prahy (metro + pešo), hrad, Staré mesto, 
Betlehemská kaplnka, staromestské námestie, prijatie v Slovenskom 
evanjelickom kostole Augsburgského vyznania – osobné voľno, večer 
návšteva nákupného centra, cesta cez ČR na Slovensko.

Streda – 31.5. – príjazd cca o 6.00 hod.

Cena: 4.690,-Sk (zahŕňa: dopravu klimatizovaným autobusom COMFORT, 
ubytovanie – � x nocľah v zahraničí, 1 x raňajky, � x večera, poistenie liečeb-
ných nákladov v zahraničí, 1 x denne polievku v autobuse, sprievodcu). 

Záväzné prihlášky spolu so zálohou 3.000,-Sk je potrebné odovzdať naj-
neskôr do 29. marca 2006 na ev. fare v Ružomberku. V prípade naplne-
nia kapacity autobusu (41 miest) budú uprednostnení tí záujemcovia, ktorí sa 
prv prihlásili. V prípade odhlásenia sa bude vrátená iba časť zálohy. 

POĎTE S NAMI NA ZÁJAZD EVANJELIKOV NA MIESTA  
REFORMAČNÉHO HNUTIA MAJSTRA JÁNA HUSA  

A DR. MARTINA LUTHERA
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