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SLOVO
NA ÚVOD (i záver)

Drahí bratia, drahé sestry,

rozhodnutím konventu bratislav-
ského ev. cirkevného zboru (CZ) som 
bol zvolený na uprázdnené miesto 
zborového farára v CZ ECAV Bratislava 
(Staré mesto). V priebehu augusta 
by som sa mal do nového pôsobiska 
presťahovať. Dochádza tým k vážnej 
zmene nielen pre mňa - našu rodinu, 
ale aj pre ružomberský ev. CZ.

K ochote zmeniť miesto pôso-
benia som dospel po zrelej úvahe 
i modlitbách. Biblická kniha Kaza-
teľ /3,1/ vraví, že „všetko má svoj čas 
a každé počínanie pod nebom má 
svoju chvíľu“. 1.9. 2007 by uplynulo 
od môjho nástupu do Ružomberka 
12 rokov. Keďže sa tiež blíži čas napl-
nenia 10 ročného obdobia, na ktoré 
ma v máji r. 1998 ružomberský ev. CZ 
zvolil za svojho zborového farára, naj-
neskôr 17.2. 2008 by bolo potrebné 
vypísať nové voľby. Rozhodovanie: 
Čo ďalej?, sa stalo aktuálnym. Mnohé 
sa v zbore podarilo – za čo patrí 
vďaka Pánu Bohu i každému z vás, 
milí bratia, milé sestry, ktorí ste boli 
ochotní v práci pre zbor pomôcť. Oso-
bitne som vďačný svojej manželke, 
ktorá mala so mnou mnoho trpezli-
vosti – i v komplikovanom období, 
keď mi popri práci v ružomberskom 
CZ bolo uložené administrovať CZ Leš-
tiny i CZ P. Ľupča, či začas vypomáhať 

v redakcii Ev. posla. Aj preto, že popri 
starostlivosti o naše – vtedy celkom 
malé dieťa (po čase deti), ma manželka 
s porozumením mnoho ráz zastúpila, 
fungovala nejedna vec v zbore tak, 
ako by to bez jej ochoty a pomoci 
nebolo bývalo. Mnohé si vieme v žití 
uvedomiť – hodnotu toho doceniť – až 
keď to nemáme. Priznávam, že všeličo 
sa (mi) nepodarilo konať uspokojivo. 
Sčasti preto, že druhé miesto duchov-
ného (kaplánske) bolo obsadené len 
od augusta 2006, no aj preto, že som 
sa nevyhol chybám. Teší ma vedo-
mie, že „Boh nás nemiluje pre to, čo 
robíme, ale miluje nás navzdory tomu, 
čo robíme“ (Myron D. Rush). 

V CZ je potrebné ešte mnohé vyko-
nať. Ak by som sa mal pokúsiť ružom-
berský CZ krátko charakterizovať, 
nazval by som ho zborom veľkých 
rezerv, zborom veľkých možností. 
Každopádne žijeme fragmentárne 
a nikdy neurobíme všetko. V Biblii je 
dvanástka číslom plnosti. Vnímam, že 
po temer 12-tich rokoch sa čas naplnil 
– je vhodná doba na zmenu. Prečo?
1/ Z bratislavského zboru prišlo 
pozvanie /nie prvé/ - v čom vidím 
seriózny, trvalý prejav záujmu, nie 
len snahu narýchlo „zaplátať dieru“. 
Obe naše deti od šk. roku 2007/2008 
zmenia školu. Matej nastupuje do  

 - zmena na poste farára zboru 
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1. roč. ZŠ, Ľudmila do prímy osemroč-
ného gymnázia. K zmene pre deti by 
teda došlo tak či tak. Tento prirodzený 
čas zmeny sa mne – nám v rodine, javí 
byť vhodnou dobou aj pre zmenu ešte 
vážnejšiu – zmenu pôsobiska. Zo skú-
seností kolegov viem, že keď sú deti 
staršie, „presadenie“ z jedného pro-
stredia do druhého, znášajú značne 
ťažšie. 
2/ Presťahovanie sa do Bratislavy by 
našej rodine umožňovalo byť bližšie 
k rodičom – starým rodičom (bývajú 
v Modre). Ak Pán Boh dá, obaja 
čoskoro dovŕšia 70-tku a tak sme 
presvedčení, že bude osožné, keď sa 
budeme môcť spolu častejšie vídať, 
v prípade potreby im v jeseni ich 
života aj  väčšmi pomôcť. Máme im 
za ich lásku čo odplácať.
3/ Bratislavský CZ je počtom najväč-
ším v ECAV na Slovensku; pracovne 
náročný so širokým spektrom aktivít. 
Pozvanie od neho je pre mňa novou 
výzvou, verím i príležitosťou mno-
hému sa naučiť. 

Za rozhodnutím pre zmenu 
pôsobiska nie je útek. V Ružom-
berku sme sa cítili dobre a v CZ 
Ružomberok sme – skrze lásku 
mnohých vás – prijali veľa požeh-
nania. Prišli sme sem krátko 
po našej svadbe. Hospodin nás 
obdaril deťmi. Spoznali sme 
množstvo milých, obetavých ľudí. 
za to všetko sme Pánu Bohu i vám 
– ružomberskému CZ – vďační. 
CZ Ružomberok zostane našou 
prvou láskou, pevnou súčasťou 
nášho života.

Čo ďalej? Situáciu v ružomber-
skom zbore vnímam ako konsoli-
dovanú. V ECAV je toho času perso-
nálna situácia pomerne dobrá. Je dosť 
súcich i skúsených farárov, z ktorých 
si možno vybrať tak, aby to bolo na 
duchovné napredovanie – na blaho 
„krajiny“ menom Cirkevný zbor ECAV 
Ružomberok (por. Jeremiáš 29,7). 

To, čo je v našich srdciach – hovorím 
v mene svojom i v mene svojej rodiny 
–  vkladáme do slov: 

Ďakujeme Vám Za Všetko!
 – za lásku, prejavy podpory, za vaše 
modlitby, pomoc, záujem o zbor, spo-
ločne prežívanú vieru; tiež za dobre 
mienenú, konštruktívnu kritiku i slová 
povzbudenia. 

Mohol by som uvádzať konkrétne 
mená, je ich však toľko, že by si to 
vyžadovalo zvláštnu prílohu tohto 
občasníka; VŠETKÝM VÁM EŠTE RAZ 
ĎAKUJEME. 

Ak som komukoľvek v čomsi ublí-
žil, prosím ho o odpustenie. 

Rozlúčiť sa nám pripadá na služ-
bách Božích 29. júla 2007 o 10.00 hod. 

V nádeji na stretnutie, s vďakou 
za všetko pekné spoločne prežité, 
s úctou i modlitbou za vás – za dobrú 
budúcnosť ružomberského ev. cirkev-
ného zboru 

Martin Šefranko, 
zborový farár s rodinou 
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RokoVaNIa NášHo ZBoRoVÉHo PReSBYteRStVa 

25.3. – rokovanie presbyterstva sa zaoberalo prípravou osláv 300. výročia 
Ružomberskej synody (20.-22.�.) a zabezpečením výberu cirkevného príspevku 
za r. 2007. 
11.6. – presbyterstvo sa zaoberalo organizačnými otázkami spätými s konaním 
Synody ECAV 2007 (15.-16.) v Ružomberku. Zborový farár presbyterstvo infor-
moval, že v priebehu letných prázdnin zmení pôsobisko, nakoľko 10.6. bol zvo-
lený za farára CZ ECAV Bratislava (Staré mesto). 
24.6. – zborové presbyterstvo rokovalo o riešení situácie súvisiacej s blížiacim 
sa uprázdnením farárskej stanice. Presbyterstvo sa uznieslo, že vzhľadom na 
rozsah práce v našom zbore je potrebné uprázdnenú farársku stanicu obsa-
diť v čo najkratšom čase. Kaplánske miesto je obsadené a na kandidovanie na 
miesto farára brat kaplán t. č. nespĺňa našou ev. a. v. cirkvou požadované pod-
mienky (pozn.: vzhľadom na dĺžku svojej praxe ešte nemal možnosť absolvo-
vať farárske skúšky, úspešné vykonanie ktorých je jednou z podmienok uchá-
dzania sa o funkciu zborového farára). Presbyterstvo bude teda bezodkladne 
vyvíjať úsilie vo veci obsadenia miesta novým zborovým farárom (vycestovanie 
za možnými kandidátmi a rozhovory s nimi). 

Keď dochádza k uprázdneniu miesta zborového farára predsedníctvo seni-
orátu do 8 dní menuje administrátora uprázdneného miesta zborového farára. 
Následne predsedníctvo seniorátu zvolá zborové presbyterstvo (zvolané bude 
pravdepodobne na 19.7. 2007 večer). Na ňom – za prítomnosti administrátora 
podá informácie o postupe podľa platných cirkevných predpisov; požiada pres-
byterstvo o vypracovanie vokátora budúceho farára. 

Voľby zborového farára pripravuje zborové presbyterstvo, ktoré navrhne 
riešiť obsadenie miesta zborového farára buď pozvaním jedného kandidáta (aj 
pozvanie toho musí byť potvrdené konventom) alebo voľbou z viacerých kan-
didátov (tá sa deje taktiež na zborovom volebnom konvente). 

očami obyčajného smrteľnÍka

Vďaka Ti, Bože, že som mohla byť 
svedkom týchto spomienkových dní 
(20.-22. apríla) na 300 rokov Ružom-
berskej synody i na biskupa Vladimíra 
Pavla Čobrdu, keď si pripomíname 
127 rokov jeho narodenia a �0 rokov 
od jeho smrti. 

Spomienkové oslavy boli otvorené 
pred naším Božím chrámom zboro-
vým dozorcom Lackom Zvarom, zbo-
rovým spevokolom, historikom PhDr. 
Karolom Dzuriakom. Netradičné, ale 

iste pamätné bolo zasadenie stromu 
v záhrade fary bratom farárom Šef-
rankom, zborovým dozorcom a ge-
nerálnym dozorcom našej Evanje-
lickej a. v. cirkvi Pavlom Delingom. 
O 17:00 boli v chráme spomienkové 
služby Božie. Bol na nich pripome-
nutý odkaz Ružomberskej synody. Na 
synode boli predmetom rokovania 
bohoslužobný poriadok, práva a po-
vinnosti členov cirkvi, cirkevné škols-
tvo, cirkevná tlač a i. . 
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Účastníkom spomienkových osláv 
bola premietnutá obrazová prezen-
tácia – o ceste, práci i strádaniach 
ružomberského ev. cirkevného zboru 
od jeho vzniku až do dnešných dní. 
Spomienky patrili dielu a práci kňaza, 
biskupa, redaktora Evanjelického 
posla spod Tatier, Cirkevných listov, 
člena Matice Slovenskej – Vladimíra 
Pavla Čobrdu. O 20:00 hodine sa konal 
koncert so sólistami z Katolíckej uni-
verzity (Z. Zahradníková – organ, R. 
Adamko – husle, M. Žiarna – sólový 
spev). Sobota od rána patrila prednáš-
kam v Kine Kultúra. Tam zhromažde-
ných pozdravil aj primátor mesta Ing. 
Michal Slašťan. Na tému Ružomberská 
synoda hovoril PhDr. Karol Dzuriak 
– Liptovské múzeum Ružomberok, 
o dejinách Liptova Prof. Dr. Ferdi-
nand Uličný, o Švihrovskej bitke PhDr. 
Peter Vítek – archív Liptovský Miku-

láš. Po týchto nasledovala diskusia 
o cirkevnom školstve a jeho úlohách 
i ťažkostiach. Sobota poobede bola 
venovaná prechádzke ružomberským 
cintorínom s výkladom Mgr. Zdenka 
Ďurišku (Slovenská národná knižnica) 
pri hroboch významných ružomber-
ských dejateľov, najmä evanjelikov 
(nie len Ružomberčanov), o ich prí-
nose pre cirkev a ružomberský zbor, 
naše mesto i krajinu. 

Večer o 18:30 hodine bol venovaný 
veľkému milovníkovi slova Božieho, 
vernému služobníkovi Pánovmu Vl. P. 
Čobrdovi. O osobnosti Vl. P. Čobrdu – 
spätej s naším cirkevným zborom v r. 
1920-31, odznelo viacero prednášok 
z hľadiska duchovného, politického 
a historického. 

V nedeľu sa konali slávnostné služby 
Božie – kázeň mal generálny biskup 
Miloš Klátik, ktorý začínal v našom cir-

Zasadenie pamätného „stromu synody“
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kevnom zbore svoju kňazskú službu. 
Kázal na text 5. Mojžišova 5, 32-33. 

Po službách Božích bola odhalená 
pamätná tabuľa na priečelí našej far-
skej budovy Vl. P. Čobrdovi za prítom-
nosti vnučky Vl. P. Čobrdu i jeho ďal-
ších príbuzných. Tabuľa bude svedčiť 
našim budúcim generáciám o Čobrdo-
vom pôsobení v ružomberskom zbore 
a  o sídle dištriktuálneho biskupa. 

Také dni, aké sme prežívali, sa len 
tak ľahko neopakujú. V tieto dni som 
si ešte viac uvedomila, aký dobrý, 
milostivý a trpezlivý je náš Pán, že 
nám doprial dožiť sa týchto dní, byť 
svedkami toho všetkého – a to pri 
pokoji a slobode. Daj, Bože, aby sme 

ju dokázali aj správne využívať. 

Poznala som, koľko lásky, ochoty, 
pracovitých rúk je v našom zbore. 
Vďaka Ti, Bože, za ľudí, ktorí mali 
podujatie na starosti, že to zvládli a nič 
zlého a nepríjemného sa nevyskytlo. 
Ak aj niečo zaškrípalo, nech nám to 
účastníci prepáčia. 

Pane, na záver prosím, pomáhaj 
nám a žehnaj náš cirkevný zbor i celú 
cirkev, našich duchovných pastierov, 
aby sme Ti všetci ostali verní a mali 
silu, chuť, odhodlanie brať si príklad 
od našich evanjelických predkov a ho 
nasledovať. 

Zuzana Sedliaková

Pamätná tabuľa na priečelí farskej budovy (tabuľu navrhol Milan Gromnica)
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Z NAŠEJ HISTÓRIE

knihy venujúce sa histórii nášho cirkevného zboru

Srdečne vám odporúčame oboznámiť sa s obsahom nižšie uvedených kníh 
venujúcim sa histórii nášho cirkevného zboru (prvé dve vyšli v r. 2007).
Knihy sú k dispozícii na našej fare.

(1) ...A NAPODOBŇUJME ICH VIERU – Z dejín Ev. cirkevného zboru  
v Ružomberku: 250,- Sk (239 strán + farebná príloha)

(2) Zborník z osláv 300. výr. Ružomberskej synody: PO TVOJICH CESTÁCH 
PEVNE KRÁČAM: 7�,- Sk (96 strán)

(3) Dejiny liskovských evanjelikov: 90,- Sk (88 strán)

CENY PRI KÚPE KNÍH V KOMBINÁCII: 

1 + 2  305,- Sk  (zľava: 19,-Sk) 
1 + 3  310,- Sk  (zľava: 30,-Sk) 
2 + 3 110,- Sk  (zľava: 5�,-Sk) 
1 + 2 + 3  300,- Sk  (zľava: 11�,-Sk) 

Titul č. 1

Titul č. 2

Titul č. 3
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NA SLOVÍČKO s ...
mILošom kLátIkom, generálnym biskupom eCaV na Slovensku

/odpovede na otázky pre DEDIČSTVO brat biskup poskytol počas svojej náv-
števy v našom zbore pri 300. výročí Ružomberskej synody 22.�. 2007/ 

1.  Svoju  službu  duchovného 
v ECAV  ste  začínali  v ružomber-
skom  ev.  a.  v.  cirkevnom  zbore. 
Pamätáte  si  ešte,  koľko  ste  v na-
šom  zbore  pobudli, ako  si  s od-
stupom  času  spomínate  na  toto 
obdobie, čo Vám obzvlášť utkvelo 
v pamäti? 

Na Ružomberok mám len naj-
lepšie spomienky. Tam som začínal 
moje pôsobenie v duchovnej službe 
a môžem povedať, že to boli príjemné 
začiatky. Cítil som sa tam naozaj dobre, 
aj keď moje pôsobenie vo vašom cir-
kevnom zbore trvalo len krátke dva 
mesiace v r. 1986. Cirkevníci ma prijali 
s láskou a starali sa o mňa aj po teles-
nej stránke. Po duchovnej stránke bol 
život cirkevného zboru na úrovni. 
Čoskoro som musel nastúpiť vojen-
skú prezenčnú službu a narukovať 
do Terezína. Tak som myslel, že sa 
do Ružomberku vrátim. Ale človek 
mieni a cirkevná vrchnosť mení. A tá 
rozhodla, že pôjdem do Petržalky. 
Tam boli tie začiatky neporovnateľne 
ťažšie. Bolo to Božie riadenie, lebo 
v Petržalke sme aj s manželkou zakot-
vili a Pán sa priznával k našej práci. 
Podarilo sa nám tam s pomocou 
Božou zriadiť cirkevný zbor po du-
chovnej aj po hospodárskej stránke 
a cítim sa tam aj s rodinou dobre.

2.  Na  čo  sa  hodláte  sústrediť 
v práci generálneho biskupa – aké 
budú Vaše priority? 

Moje priority v hodnosti generál-
neho biskupa vidím v troch oblas-
tiach: Prvou je nadviazanie kon-
taktov s cirkevnými zbormi. Aj 
keď toto spadá viac do kompetencie 
dištriktuálnych biskupov, nechcem len 
reprezentovať cirkev navonok doma aj 
v zahraničí, ani sa venovať len teológii 
ako vede. Vyrástol som na evanjelickej 
fare a sám som roky pôsobil ako prak-
tický farár, takže vidím v našich zbo-
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roch základ prosperity cirkvi. Chcem 
poznať naše cirkevné zbory, ich prob-
lémy a pomáhať im riešiť ich tak, aby tie 
zbory boli živými kameňmi, z ktorých 
sa buduje duchovný chrám cirkvi.

Ako druhú prioritu vidím v ob-
novení dôvery a spolupráce 
so Združením ev. duchovných 
a vedením cirkvi. V tejto oblasti 
bolo v poslednom čase určité napä-
tie, čo cirkvi neprospievalo. Ak má byť 
spoločenstvo veriacich v našej cirkvi 
jedno srdce a jedna duša, ako to bolo 
podľa Sk 4, 32 v prvotnej kresťanskej 
cirkvi, tak to musí byť v prvom rade 
medzi duchovnými, počnúc od kaplá-
nov až po biskupov. Aj starozmluvný 
Jozef napomínal svojich bratov, aby sa 
nevadili po ceste (1M 45, 24), aj apoš-
tol Pavel napomína, aby sme si v láske 
slúžili vospolok a nehrýzli sa medzi 
sebou (G 5, 13.15). Musíme byť predsa 
našim veriacim vzorom, nie odstrašu-
júcim príkladom.

A ako tretiu prioritu vidím 
v upevnení našej evanjelickej 
identity, nášho evanjelického 
luteránskeho povedomia a seba-
vedomia. Pri všetkej znášanlivosti, 
tolerancii s ostatnými kresťanskými 
cirkvami a denomináciami v ekume-
nickej oblasti musíme byť presvedčení 
o pravdivosti nášho učenia a musíme 
budúce generácie vychovať tak, aby 
vyznávali tak, ako generácie našich 
rodičov. Evanjelik – to znie hrdo.

3.  Čo  by  ste  priali  Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku? 

Našej Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku by som prial, aby jej čle-
novia nažívali v láske a usilovali 
sa zachovávať jednotu ducha 
vo zväzku pokoja, ako to žiada apoš-
tol Pavel od Efezských kresťanov (Ef 
4,2). Prajem našej cirkvi pokoj aj navo-

nok zo strany iných cirkví aj zo strany 
štátu, aby mohla nerušene rozvíjať 
svoju činnosť. Prajem jej plné kos-
toly, pastierov, ktorí by Boží ľud 
pásli múdro a rozumne. Prajem jej 
viac horlivcov za Božie veci, „štep-
nica otcov nech kvitne zas“ (ES 565,1). 
Prajem každému cirkevnému zboru aj 
vyšším cirkevným organizačným jed-
notkám aj dostatok finančných pros-
triedkov, potrebných pre ich zdarnú 
prevádzku.

4. V čom by sme Vám my, členo-
via  cirkvi,  ktorej  ste  predstavite-
ľom, mohli pomáhať? 

Predovšetkým modlitbami. Apoš-
tol Pavel pozná silu modlitby, keď 
prosí kresťanov: „modlite sa za nás, 
aby nám Boh otvoril dvere pre 
slovo, aby sme zvestovali tajom-
stvo kristovo“ (Kol 4,3). O to prosím 
aj vás v svojom mene, ako aj v mene 
bratov biskupov a dozorcov, ktorí sú 
postavení do vedenia cirkvi. Veľkou 
oporou v našej práci je nám vedomie, 
že sa cirkevné zbory za nás modlia. 
Veľmi nám pomôžete, keď budete 
verní pravde, v láske rásť v každom 
ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista 
(Ef 4,15). Tak nielen že nás ušetríte rie-
šenia mnohých, často nepríjemných 
problémov, aké sa vyskytujú v našich 
zboroch a ktoré nám neslúžia ku cti, 
ale budeme sa môcť chváliť vami 
v Pánovi pred cirkvou aj pred svetom 
mimo cirkvi. 

Nakoniec vám, milí domáci viery 
v ružomberskom cirkevnom zbore, 
prajem hojnosť radosti v Pánovi i ro-
dinnej radosti a pohody ako aj hojnosť 
všetkého dobrého na duši aj na tele 
v celom roku 2007. Milosť Božia buď 
s vami! 

Otázky kládol Martin Šefranko
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Vidíme krásnu chatu s bazénom 
a pekne pokoseným trávnikom. Tak 
tá nebola naša!!! Sklamaní ideme ďalej. 
Jéj, žltý, veselý domček... tá temer 
dvojhodinová cesta z Ružomberka 
až sem za to stála ... hmmm, tak nie ... 
Zasa ďalej. (Keď sme pred hodinou 
vystúpili, čakali nás domáci z našej 
chaty v Považskej Teplej. Aj sa nám 
to zdalo divné. Chata mala byť vzdia-
lená len 1 km – ako tvrdila informačná 
tabuľa.) Stále ďalej ... naše nohy odha-
dujú minimálne trojnásobok vzdiale-
nosti uvádzanej na spomínanej tabuli. 
A zrazu stála pred nami naša HATA 
PONIKLEC. Vlastne s prižmúrenými 
očami „ATA“. S čistým svedomím to 
vyzeralo ako „TA“. 

Kúpeľňa – na jednotku. Kuchyňa 
– čo s tou popadanou omietkou? Izby 
– astmatici a alergici si veru vytrpeli...

maNÍNSka tIeSŇaVa (letný tábor dorastu 2007)

Á, veľké vybaľovanie... Čakalo nás 
však krásnych 7 dní. Tak čo si ich kaziť 
malichernosťami. 

Keď sa pri odchode zamýšľame 
nad prežitým týždňom, vieme, že mu 
nič nechýbalo. Prebdené noci, bitky 
o periny, zaujímavé výlety, odreniny 
hláv, obetavosť vedúcich, veľmi skoré 
nedeľné vstávanie do kostola, napí-
navé hry, chutné jedlo, slzy, smiech 
a – samozrejme: Boh. 

Jeho blízkosť sme vnímali celý deň. 
Počas tábora sme sa zamýšľali nad 
biblickou postavou proroka Jonáša. 
Prebrali sme si postupne všetky štyri 
kapitoly a prenášali skutočnosti v nich 
obsiahnuté do vlastného života. Povo-
lanie Bohom [Boh nás povoláva 
do služby už aj teraz. Už teraz – ako 
mladí môžeme pomáhať v cirkvi, 
vyhýbať sa neposlušnosti (neposluš-
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Zo ZaHRaNIČIa – turecko

moslimskí mladíci zavraždili troch kresťanov 
18. apríla došlo k ohavnému útoku na príslušníkov nepočetnej kresťanskej komu-

nity v Turecku a k prvému známemu prípadu mučeníckej smrti tureckých konver-
titov (pozn. t. j. tých, ktorí prestúpili z islamu ku kresťanstvu) od vzniku tureckej 
republiky. Päť mladých tureckých moslimov vtrhlo do kancelárie kresťanského 
vydavateľstva v meste Malatyja v rovnomennej provincii na juhovýchode krajiny 
a podrezalo hrdlá trom prítomným protestantským kresťanom. Dvaja z nich tridsať-
šesťročný Necati Aydin a tridsaťdvaročný Ugur Yuksel, boli tureckými konvertitmi 
z islamu; tretí zavraždený, štyridsaťšesťročný Tilmann Geske, bol nemecký občan. 
Podľa správ v tureckej tlači sa štyria z piatich mladíkov (všetci mali 19 alebo 20 
rokov) už na začiatku výsluchu priznali k „vlasteneckým a náboženským“ motívom 
vraždy. Všetkých päť mladíkov malo vo svojich vreckách identické kartičky s tex-
tami. “Urobili sme to pre Vašu krajinu“ a „Napádajú naše náboženstvo“. Informovala 
o tom televízna stanica Cannel D. Compas Direct, ISTANBUL, 19.4. 2007

Údajní vrahovia najprv predstierali, že sa stali kresťanmi, aby tak získali dôveru 
veriacich, ktorých chceli neskoršie zabiť. Objavili sa tiež indície o tom, že násilníci 
svoje obete ešte pred zabitím viac ako dve hodiny mučili. Na tele jedného zo zavraž-
dených mužov bolo nájdených viac ako 150 rán. Útočníci muža pravdepodobne 
usmrtili až vo chvíli, keď na miesto dorazila polícia. Polícia vzala kvôli tomuto bru-
tálnemu činu do väzby celkom dvanásť osôb.

Necati Aydin po sebe zanechal manželku a dve malé deti. Ugur Yuksel (32) bol 
slobodný a ku Kristovi sa obrátil pred dvomi rokmi. Tilmann Geske po sebe zane-
chal ženu s tromi deťmi. 

Prevzaté zo štvrťročníka Hlas mučeníkov č. 2/2007

V holandskom meste Fochteloo existuje jedna organizácia, ktorá sa zaoberá 
sprostredkovaním prenájmu farárov pre občanov, ktorí nie sú napojení na cirkev. 
Služba „rent a priest“ je zameraná pre týchto občanov s cieľom mať duchovného 
pre rámec slávnostnej príležitosti. Poplatky za nájom sú rôzne: pastoračný rozho-
vor 65 euro, bohoslužby 150 euro, požehnanie budovy 200 euro, krst 350 euro, 
sobáš alebo pohreb �00 euro. Časť z tohto poplatku dostane ako odmenu príslušný 
duchovný, zvyšok ide do fondu na podporu bezdomovcov. Podujatia sa väčšinou 
konávajú v súkromných bytoch alebo najatých kostoloch. Od roku 2006, kedy táto 
služba začala, využili ju už 50 občania z Belgicka a Holandska. Teraz chcú činnosť 
rozšíriť aj do Nemecka.                           (www.idea.de) prevzaté z www.evanjelik.sk

nosť nie je iba keď konáme zle, ale aj 
keď nekonáme dobro)] a veľa ďalších 
informácií, ktoré nám môžu pomôcť 
vnímať Jonáša inak, ako sme boli zvyk-
nutí len z prečítania. 

V pamäti nám utkvie najmä 
posledná noc, keď sme zistili, že 

Chcete si prenajať farára?

„Slava sme nezjedli“, Weronika má 
o prst viac a keď bude veľká, stane sa 
kozmonautkou. Tiež, že Ajka sa zbalila 
do aktovky. Najšokujúcejšie však bolo 
zistenie, že človek má 80 zubov... 

Už sa všetci tešíme na ďalší tábor! 

Vaši vesmírni dorasťáci
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maLIČkÍ oPRotI BoŽej VeĽkoStI

Už dlhší čas si pláno-
vali ružomberskí evanje-
lici svoj poznávací zájazd 
na susednú Moravu. 

V dňoch 2. až 3. júna 
sme ho s Božou pomocou uskutočnili. 
Cesta sa začala modlitbou brata farára 
M. Šefranku. Ukazovalo sa, že tieto dva 
dni prežijeme bez dažďa, no stalo sa 
tak len v sobotu dopoludnia. Potom 
nás častejšie, ale kratšie, kropil dáždik. 
Prvá zastávka bola v prekrásnej časti 
Moravy – vo vápencovej jaskyni Maco-
cha. Opísať krásu, jej tvar, dĺžku, výšku 
sa nedá – to treba vidieť na vlastné oči. 
K tomu veľkému a krásnemu dielu čo 
vytvorili milióny rokov treba pove-
dať, že určite nie bez Božieho zásahu. 
Nezabudnuteľná bola plavba loďkami 
v priestoroch jaskyne. Absolvovali sme 
ju niektorí s bázňou, strachom i rados-
ťou, keď sme uvideli denné svetlo. 
V jaskyni, kde nad nami bolo ešte 
2�0 m vápenca zaznel i verš nábož-
nej piesne „Chvála Tebe, Bože náš...“, 
vyskúšali sme si tak akustiku jaskyne 
a znelo to úžasne. V chodbách tejto 
jaskyne a pri plavbe riečkou Punkva si 
každý mohol uvedomiť svoju malosť, 
bezmocnosť oproti veľkosti a vše-
mocnosti nášho Pána i to, že sme bez 
výnimky v Jeho svätých rukách. Nie-
ktorí /pomladší/ absolvovali výstup 
na vrchol kopca - pozrieť si priepasť 
Macochy aj z výšky. Dozvedeli sme 
sa, že táto nesie meno podľa legendy 
o matke – macoche, ktorá zhodila 
svojho chovanca, syna do priepasti, 
ten sa zachytil na konároch stromu 
a na jeho krik prišli k nemu ľudia a vy-
slobodili ho. Na dno priepasti zhodili 
vraj zlú matku – macochu. Ubytova-

nie sme mali pripravené v Blansku, 
neďaleko Brna. Podvečer sme trochu 
času venovali nákupu v tomto meste. 
Večeru, nocľah a raňajky sme mali 
v hoteli Na vyhlídce. V nedeľu o 10.00 
hod. sme sa zúčastnili služieb Božích 
v chráme Českobratskej cirkvi evan-
jelickej v Brne /Červený kostolík/. 
Zúčastnených za nás všetkých pozdra-
vil brat farár, zaspievali sme pieseň 
Nebeský Bože (ES č. 628). Brnenský 
brat farár Gruber nás po službách 
Božích oboznámil s činnosťou zboru, 
ťažkosťami i dejinami tejto tiež skúša-
nej cirkvi. Mňa osobne zaujal pozna-
tok, že zbor v Brne a jeho členovia hľa-
dajú ľudí - nepraktizujúcich veriacich 
i neveriacich, oslovujú ich a pozývajú 
do svojho spoločenstva. Mohli by sme 
povedať, zvestujú slovo na ulici. Ponú-
kajú osobné stretnutia s farárom zboru 

Tlačiarenský lis v Kraliciach
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a s Božím Slovom v spoločenstve 
bratov a sestier. Chrám Boží využívajú 
tiež na spoločenské a kultúrne podu-
jatia. Z Brna naša cesta viedla do Kra-
lic nad Oslavou, kde nás čakala milá 
sprievodkyňa. Oboznámila nás s prá-
cou tlačiarne, ktorú kedysi využívala 
cirkev Jednota bratská. (Jej biskupom 
bol napr. aj Jan Amos Komenský). Títo 
prívrženci reformácie boli v čase reka-
tolizácie prenasledovaní, uchýlili sa 
do zahraničia. (napr. v Poľsku). Vedeli 
a poznali, že pre obhajobu svojho 
učenia treba, aby sa tlačili a čítali 
knihy. Videli sme aj tlačiarenský stroj, 
tiež akým spôsobom sa Bible kralická 
i ďalšie knihy prácne tlačili. Je až neu-
veriteľné čo už vtedy dokázali vytvo-
riť a za akých podmienok. Asi o 16. 
hod. si náš autobus namieril smerom 
domov, kam sme šťastne došli o  21.30 
hod. .

Účastníci zájazdu s br. farárom Sboru ČCE BRNO I. Jiřím Gruberom 
v Červeném kostele (3. júna 2007)

Vďaka Ti, Bože, za poznanie, spolo-
čenstvo, ochranu! 

Vďaka patrí i M. Pilařovi /CK FIFO/ 
a všetkým, ktorí tento zájazd s láskou 
pripravili a zorganizovali.

P.S.: Prosím bratov a sestry o ospra-
vedlnenie, že som spôsobila malý 
rozruch a narušila pokojnú a krásnu 
atmosféru na ceste domov – súvisiaci 
so stratou mojej peňaženky, ktorá sa 
našla. Vďaka Pánovi i zúčastneným. 

Zuzana Sedliaková

Pomník Bible kralické
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označenie rybičkou

Skoro každý si pri cestovaní autom 
všimne na niektorých autách symbol 
ryby. Býva nalepená na okne alebo 
na kapote auta. Čo sa za týmto ozna-
čením vlastne skrýva? Patrí snáď vodič 
do klubu rybárov? Z histórie sa možno 
niektorým vybaví: ryba je starodávny 
kresťanský symbol, asi 200 rokov staré 
tajné znamenie, podľa ktorého sa kres-
ťania vzájomne spoznávali. 
Za týmto znakom stojí grécke slovo 
„ICHtHYS“ (v preklade ryba), ktoré 
sa skladá zo začiatočných písmen spo-
ločného kresťanského vyznania: Ježiš 
Kristus Boží Syn Spasiteľ (Jézús Chris-
tos Theú Hyios Sótér). 
V prvých sto-
ročiach, v do-
bách rímskej 
ríše prikladali 
kresťania tomuto 
vyznaniu veľký význam. 
Oni neverili na „niečo“, ich viera bola 
založená na osobe Ježiša Krista Spasi-
teľa – Záchrancu. 

Prečo Záchranca? 

Záchranca predsa prichádza na pomoc 
v nebezpečí. Načo nám je v dnešnej 
dobe záchranca? Desivé správy, ktoré 
k nám denne prichádzajú prostredníc-
tvom médií však dávajú tušiť, že s ľud-
stvom sa deje niečo hrozné. Už Biblia 
nás upozorňuje na dôsledky poruše-
nia vzťahu medzi človekom a Bohom 
– naším Stvoriteľom. Svet sa približuje 
na okraj priepasti. Vojny, nenávisť, 
závisť – ako vo veľkom tak aj v ma-
lom – to sú len niektoré z dôsledkov 
strateného spojenia s Bohom. Ľudia 
nenachádzajú zmysel svojho života. 

Sú bez cieľa. Zablúdili a stratili sa. Nie 
len človek, ale aj Boh trpí týmto neus-
pokojujúcim stavom sveta.

Božia záchranná akcia

V ľudskej beznádeji začína Boh svoju 
záchrannú akciu. Posiela na svet svojho 
jediného Syna – Ježiša, ktorý sa stáva 
človekom: ... „Syn človeka prišiel, aby 
hľadal a spasil to, čo zahynulo“ (Biblia, 
Evanjelium podľa Lukáša 19,10). 
Vo chvíli, keď Ježiš zomrel na kríži 
za naše hriechy, bola z Božej strany 
záchrana ukončená. Keďže bol Ježiš 
bez hriechu, Boh na neho položil hrie-
chy nás všetkých: „Boh však preuka-
zuje svoju lásku k nám tým, že Kristus 

za nás zomrel, keď sme ešte boli 
hriešni“ (Biblia, List apoštola 

Pavla Rím-
skym 5,8). 

Dielo Ježiša 
Krista krížom 
nekončí. Boh 

Ho vzkriesil z  m ŕ t v y c h . 
Ježiš žije! Kto Ho prijme, nájde stra-
tenú cestu k Bohu.

kríž a ryba

Kríž – to je miesto Božej záchrany. 
Na kríži sa rozhodlo o spáse ľudstva. 
Preto nie je jedno, čomu veríte. Alebo 
presnejšie – v koho veríte. Komu ja 
osobne dôverujem? To je základná 
otázka môjho života. 
Ryba sa nemôže utopiť, pretože voda 
je jej živel. Náš živel je život s Bohom, 
život vo viere. Bez Boha sme ako ryba 
na suchu. 

F. Haubner 
(prevzaté z materiálu BTM)

ZNak RYBY
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Žiť pekne, krásne a v láske, znamená 
nežiť len pre seba! S tým zrnkom múd-
rosti môžeme ohodnotiť veľký počet 
ľudí v našej obci Liskovej, ktorí sa 16. 
februára 2007 prišli rozlúčiť s Vlasti-
slavom Lukačom, zomrelým vo veku 
71 rokov. Pohrebov s toľkou účasťou 
býva u nás veľmi málo. O živote nášho 
spolubrata, by sa dala napísať kniha, 
ale žiaľ, posledné listy by boli veľmi 
smutné. 

Narodil sa 11. septembra 1935 
v Liskovej v rodine Ľudovíta Lukača 
a Emílie Lukačovej, rodenej Grešovej. 
Jeho brat Jaroslav mal vtedy � roky. 
Otec pracoval ako údržbár, zámočník 
v Ružomberskej papierni. Matka bola 
domáca. Po vojne v období kolektivi-
zácie poľnohospodárstva pracovala 
ako robotníčka, neskôr skupinová 
vedúca v rastlinnej výrobe. Žili v láske 
vzorným manželským životom. Otec 
dlhoročný presbyter a matka tiež vždy 
ochotná pomôcť v našom cirkevnom 
zbore. Hoci mali dve svoje vlastné deti, 
našlo sa v ich rodine miesto pre osiro-
tené dievčatko z manželkinej rodiny. 
Život v rodinách po sociálnej stránke 
vtedy nebol taký ako dnes. V týchto 
rodinných podmienkach sa kresala 
Vlastova láska, keď o časť z jedla 
a iných výhod, ktoré patrili jemu, sa 
ochotne podelil so sestrou Hankou. 

Počas vojny rodičia v snahe osa-
mostatniť sa, si pri našom pozemku 
postavili uholníkový malý domček 
v rozmeroch 12x8x� m, pozostáva-
júci z dvoch izieb – kuchyne a špajze. 
Nenáročnosť, skromnosť vládla v tejto 
rodine. Deti rástli. Starší brat, Jaroslav, 
dosiahol maturitu na priemyslovke. 
Vlasto tiež na elektrotechnickej škole 

v Banskej Bystrici. Ešte teraz, po ro-
koch, sa mi vynára v mysli rozhovor 
s mojou mamoum, krajčírkou: „Milka, 
prosím ťa, uši mi to, ako pustím tú 
Hanku do sveta bez výbavy!“ Na toto 
všetko bolo treba sa oháňať a šetriť 
korunkou. 

Vlastislav vychodil 6 tried ľudovej 
školy v Liskovej, � triedy meštianskej 
školy v Ružomberku a � triedy elektro-
technickej. Po skončení vojenčiny začal 
pracovať v závode Sólo v teplárni, kde 
sa dopracoval na vedúceho prevádzky. 
V kolektíve, ktorý riadil bol veľmi obľú-
bený. V manželstve sa mu narodili � 
deti. Dcéry Danka a Olinka zomreli asi 
v 5 – 6 roku života. Je hrozné rodičovi 
stáť nad hrobom svojho dieťaťa. Ťažko 
to prežíval. Deti mal veľmi rád a aj ony 
jeho. V roku 1980 náhle zomrel jeho 
brat Jaroslav a zostali po ňom dve deti. 
Asi 6-7 ročný Petrík a staršia sestra 

Za VLaStISLaVom LukaČom

Vlastislav Lukač  
na zborovom zájazde v Košiciach, 

16.10. 1999
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Z klenotnice múdrosti

Naším mottom bude otázka Čo by urobil Ježiš? a naším cieľom bude konať presne 
tak, ako by konal On, ak by tu bol. Bez ohľadu na možné následky sa budeme snažiť 
nasledovať Ježišove šľapaje tak verne a doslovne, ako veríme, že to učil svojich uče-
níkov. ...

Odkiaľ budem vedieť, čo by urobil Ježiš? Kto za mňa rozhodne, čo presne by 
Ježiš urobil v mojom prípade. Žijeme v celkom inej dobe, ako žil Ježiš. Každý deň 
sme konfrontovaní so zložitými vecami, ktoré sa v Ježišovom učení nespomínajú. 
Ako budeme vedieť, čo by urobil On? ...

Iba ak tak, že to budeme vedieť, keď budeme študovať Ježiša pod vedením Ducha 
Svätého. Spomeňte si, čo Kristus povedal svojim učeníkom o Duchu Svätom v Já-
novi 16,13-15: Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo 
nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj 
budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo 
má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. 
O žiadnom inom kritériu neviem. Prv, než sa budeme rozhodovať, čo by urobil 
Ježiš, bude treba ísť k tomuto zdroju poznania. 

Čo ak sa stane, že keď urobíme určité veci, ostatní nám povedia, že Ježiš by toto 
neurobil? ...

Tomu nemôžeme zabrániť. Ale musíme byť absolútne čestní voči sebe. ...
Musíme sa oslobodiť od fanatizmu na jednej strane a od prílišnej opatrnosti na 

strane druhej. Ak má byť naším príkladom Ježišov príklad, určite je možné ho nas-
ledovať. Keď sme Ducha Svätého požiadali, aby nám povedal, čo by urobil Ježiš 
a dostali sme odpoveď, potom musíme podľa toho konať bez toho, aké to pre nás 
bude mať dôsledky. 

Charles Sheldon (z knihy: v Jeho šľapajách, vyd. EvS Bratislava v r. 2007 – knihu 
si môžete požičať z našej zborovej knižnice)

Alenka. Okrem svojich aj týmto pre-
ukazoval lásku a nerobil rozdiel. Petrík 
ťažko znášal v spomínaných rokoch 
stratu svojho otca, preto aj učenie mu 
išlo ťažšie. Vlasto sa mu venoval aj 
v učení. Výsledkom toho bolo, že jeho 
syn Milan v mládeneckom veku s Pet-
rom boli ako bratia. Za seba by dali aj 
život. Nechcem sa o tom rozpisovať. 
Je mi nevysvetliteľné, ako sa to všetko 
zmenilo! 

O posledných smutných listoch 
spomínanej knihy jeho života nebu-
dem sa rozpisovať, ale zhrniem ich 
do nasledovných pohľadov: 

Boží pohľad: „Pán Boh prikazuje – 
človek nedodržuje.“
Básnikov pohľad: „Svet už je taký, 
nepozná vďaky, berie len rád!“
Pohľad zosnulého Vlastu: „No pováž 
si, je to možné?“
Pohľad môj: „Keď vzhliadneš moje 
životné dielo a môj hrob – zaplač!“ 

Vlasto tíško zomrel 13. februára 
2007 v náručí milovanej manželky 
a syna Milana. 

Spi sladko, brat náš drahý, 
bude to krátko, krátko len, 
veď raz sa opäť uvidíme, 
zatiaľ si snívaj sladký sen!

Jaroslav Murina
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- pokrstení: 
Marek Sirotiak, Ing. Eva Kačová, Marek Kuzma, Jakub Alušic, Iveta Novacká, Sophie 
Krettová, Matej Mach z Ružomberka; Noemi Záhumenská z Liskovej;
- konfi rmovaní: 
Ing. Eva Kačová, Marek Kuzma, Dagmar Vlčková, Veronika Čupková, Lucia Fagová, 
Anna Mária Kohútová, Iveta Novacká, Jana Vŕbiková z Ružomberka; Barbora Vomáč-
ková z Lipt. Štiavnice; Zuzana Hanzlíková, Lenka Kankríniová z Liskovej; 
- sobášení: 
Vladimír Maslo (ev.) z Martina /pôv. z Liskovej/ & Mgr. Stanislava Dotková (r.k.) 
z Martina (sobášení so súhlasom Ev. F.Ú. v Martine); Marek Kuzma (ev.) z Ružom-
berka /pôv.: Belá, okres Martin/ & Ing. Eva Kačová (ev.) z Ružomberka;
- pochovaní: 
Milada Maslová 59 r. z Liskovej, Anna Čechová 79 r., Zoja Plicová 83 r., Ružena Kor-
došová 85 r., Pavel Kálna 76 r., Samuel Palic 83 r. z Ružomberka.

Od uzávierky DEDIČSTVA č. 1-2007 až doposiaľ boli v našom cirkevnom zbore

Srdečne blahoželáme jubilantom 

Stará mama s manželom chcú vnuka naučiť veľa o kresťanstve a tak 
mu starký povie:
- Keď Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych ,“ukázal sa ženám“.
-Prečo ženám? pýta sa vnúčik.
-Aby sa to čo najrýchlejšie roznieslo – odpovedal starý otec.

prevzaté z www.evanjelik.sk

aj SmIeCH je BoŽÍ DaR

september 2007: 92 r.: Anna Nahálková; 
86 r.: Gustáv Guráň, 85 r.: Margita 
Veltyová; 82 r.:  Mária Kenyeresová, 
Pavel Niňaj; 81 r.: Emília Murínová; 80 
r.: Elena Haríňová, Mária Paušlyová, 
Ľudovít Teniak; 70 r.: Juraj Guoth, 
Emília Zelinová; 65 r.: Mária 
Fornálová, Robert Škrlec; 
60 r.: Daniela Bradlerová, 
Drahoslava Dorniaková, 
Anna Lobellová; 55 r.: JUDr. 
Juraj Čech, Dušan Murín, 
Stanislav Murín, Jana Vyšná; 50 r.: Janka 
Krakovská;
október 2007: 88 r.: Júlia Struhárová; 87 
r.: Jolana Krajčová; 85 r.: Anna Buková, 
Anna Líšková, Mária Kmeťková; 83 r.: 
Margita Siakeľová; 82 r.: Mária Beťková; 
70 r.: Ján Devečka, Marta Hrabušová; 
65 r.: Emília Bačovská, Helena Drevená; 

60 r.: Miroslav Guoth, Pavel Hlaváč; 55 
r.: Ján Kochol, Ján Potocký; 50 r.: Jana 
Kozicová;

november 2007:  88 r.: Ema Lukáčová; 
8� r.: Elena Pribilová; 75 r.: Viola 
Penciaková; 70 r.: Viera Dubovská; 65 

r.: Helena Lukáčová, Viera Spitková; 
60 r.: Branislav Medvecký; 

55 r.: Igor Cagalinec, Marta 
Capandová, Ľudmila 
Machová, Darina Slotková;

december 2007: 90 r.: Anna 
Vilčeková; 87 r.: Anna Michalíková; 85 
r.: Štefánia Kubáňová; 8� r.: Božena 
Kunová, Margita Ľubelanová; 83 r.: 
Ing. Jelka Ďurišková;  81 r.: Branislav 
Madaj; 80 r.: Mária Stromková; 75 r.: 
Karol Paučula; 65 r.: Gustáv Piatka; 60 r.: 
Slavomír Lukáč, Ing. Dušan Zajac; 55 r.: 
Oľga Krčahová; RNDr. Ivan Mičuda.
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Počnúc nedeľou 18.2. 2007 zastu-
povala sestru kantorku Oľgu Brunc-
kovú počas jej choroby v hre na organ 
na službách Božích v kostole PaedDr. 
Zuzana Zahradníková. Na večierňach 
v zborovej sieni i pri vedení spevo-
kolu O. Brunckovú zastupovala MUDr. 
Danica Papúchová. Obom vyjadru-
jeme úprimné poďakovanie. (Pozn.: 
tešíme sa, že O. Brunckovej sa medzi-
časom už darí po zdravotnej stránke 
lepšie a že opäť môže konať službu 
v zbore).
6.3. – v Liskovej sme sa vo viere 
vo vzkriesenie rozlúčili s dlhoroč-
nou obetavou inkasátorkou cirkev-
ného príspevku v tejto fílii, Miladou 
Maslovou. 
8.3. – na stretnutí ev. duchovných 
Turčianskeho seniorátu v Ivančinej 
poslúžil zborový farár referátom na 
tému: Ako nevyhorieť v službe.
24.3. – Predveľkonočného uprato-
vania kostola sa zúčastnilo �2 bratov 
a sestier.
25.3./1.4./6.4. – čítaním Pašií na 
Smrtnú nedeľu poslúžili: PhDr. Karol 
Dzuriak a Ing. Rastislav Sabucha; na 
Kvetnú nedeľu a Veľký piatok Pašie 
spolu s nimi čítal aj Ján Mojš. 
25.3. – v Liptovskej Štiavnici u Králo-
venských sa konali nešporné služby 
Božie so spoveďou a VP.
26.3.- 31.3. – konal sa pôstny modli-
tebný týždeň (6 stretnutí na fare). Jeho 
témou bolo prvých šesť kapitol pro-
rockej knihy Daniel. 
29.3. – na fare sa stretol lokálny výbor 

ČO SA UDIALO

pre prípravu osláv 300. výročia Ružom-
berskej synody. 
31.3. – vo Veličnej sa konal seniorálny 
konvent. Za náš zbor sa ho zúčast-
nilo zborové predsedníctvo: Ladislav 
Zvara a Martin Šefranko a delegáti: 
Mária Královenská, Slavomír Lukáč st., 
Helena Lukáčová a Zuzana Sedliaková; 
tiež brat kaplán Miroslav Kerekréty. 
1.4. – v Lúčkach – v priestoroch Obec-
ného úradu sa konali nešporné služby 
Božie so spoveďou a VP.
2.4. – v Domove dôchodcov v Likavke 
(aj na oddeleniach) bola tamojším ev. 
veriacim prislúžená spoveď a Večera 
Pánova. 
3.4. – na budovu fary bola namonto-
vaná nová identifikačná tabuľa s ozna-
čením Ev. a. v. FÚ. Podľa návrhu Milana 
Gromnicu je vyhotovila firma Redis. 
6.4. –na Veľký piatok spevokol zaspie-
val pieseň: Na kríži visel pribitý. Lucia 
Hariňová predniesla báseň Tomáša 
Gálla: V pôste. Zborový kaplán kázal 
v – t. č. uprázdnenom cirkevnom 
zbore – Leštinách. 
8.4. – na 1. slávnosť veľkonočnú 
spevokol zaspieval pieseň: In resur-
rectione tua Christe. Lucia Hariňová 
predniesla báseň Marušky Kožlejovej: 
Krídla. Zborový kaplán vypomáhal na 
sl. Božích v P. Ľupči a Dúbrave. 
12.4. – v kruhu spevokolu sme sa roz-
lúčili s dlhoročnou členkou spevokolu 
a niekdajšou dlhoročnou presbyter-
kou nášho cirkevného zboru Drahu-
šou Mojšovou, ktorá odišla bývať z Ru-
žomberka do svojho rodiska L. Miku-
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láša – Demänovej. 
14.4. – 9 mladých spomedzi nášho 
dorastu a mládeže sa zúčastnilo 
hudobného worship festivalu v L. 
Mikuláši v tamojšom Dome kultúry.
15.4. – na nedeľných službách Božích 
kázal Ing. Mgr. Slavomír Slávik – ria-
diteľ Slovenského evanjelizačného 
strediska pre masmédiá v Bratislave. 
V rámci služieb Božích sa v kostole 
konal volebný konvent. Z dvoch kan-
didátov na funkciu biskupa VD ECAV 
dostal v našom zbore 78 hlasov Dušan 
Cina a 77 hlasov prítomných voličov 
Jaroslav Matys.
16.4. – v priestoroch fary sa konalo stret-
nutie prípravného výboru pre oslavy 
300. výročia Ružomberskej synody. 
Zúčastnili sa ho: Katarína Hudáková, 
seniorka LOS, za Spoločnosť Tvorba 
T a Združenie ev. inteligencie: prof. 

Belo Riečan s manželkou a Doc. Miloš 
Kovačka, za náš zbor: PhDr. Karol Dzu-
riak a Martin Šefranko. 
16.4. – v priestoroch fary sa konalo 
stretnutie nášho zborového príprav-
ného výboru pre oslavy 300. výročia 
Ružomberskej synody. Zúčastnilo sa 
ho vyše 10 ochotných bratov a sestier. 
18.4. – zborový farár sa v L. Mikuláši 
zúčastnil rokovania presbyterstva 
LOS. 
20.4.-22.4. – na pôde nášho zboru 
sa uskutočnili celocirkevné oslavy 
300. výročia Ružomberskej synody 
spojené s 10. ročníkom podujatia 
Duchovné hodnoty pre dnešok. Podu-
jatie začalo v piatok 20.4. stretnutím 
vo farskej záhrade, kde zhromažde-
ných privítal zborový dozorca Ladi-
slav Zvara. Príhovor predniesol histo-
rik Karol Dzuriak, spevokol zaspieval 

Synoda ECAV 2007 v Ružomberku – úvodné služby Božie, 15.6. 2007
(zľava: nemecký biskup F. O. July, zástupca biskupa VD J. Havrila,  

biskup ZD M. Krivda, seniorka LOS K. Hudáková)
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pieseň Óda na radosť. Predsedníctvo 
nášho zboru a generálny dozorca 
ECAV Pavel Delinga zasadili v záhrade 
„strom synody“. Po modlitbe zboro-
vého farára a spoločnej piesni: Všetci, 
čo skladajú, sa v kostole konali služby 
Božie. Kázal na nich domáci zborový 
farár. Spevokol zaspieval pieseň: Dob-
rorečiť musím; dorast pieseň: Len 
milosťou. Veronika Némethová pred-
niesla Rázusovu Modlitbu za cirkev. 
Prítomných v kostole pozdravil gen. 
dozorca ECAV Pavel Delinga. Litur-
govali: seniorka LOS K. Hudáková, 
mikulášsky farár M. Bochnička a obaja 
domáci duchovní. Večer sa konal 
koncert (Z. Zahradníková: organ, R. 
Adamko: husle, M. Žiarna: spev) spo-
jený s DVD-prezentáciou dejín nášho 
zboru, ktorú pripravili K. Dzuriak a M. 
Kerekréty. Večer moderovala Z. Jara-
bová. V sobotu 21.4. sa v Kultúrnom 
dome konalo prednáškové dopolud-

nie. Začalo sa duchovným slovom 
seniorky LOS K. Hudákovej, privítaním 
primátora Ružomberka M. Slašťana 
a príhovorom riaditeľa Slov. nár. kniž-
nice v Martine M. Kovačku. Prednášali: 
PhDr. Karol Dzuriak (Lipt. Múzeum, 
Ružomberok): Ružomberská synoda 
– 300. výročie; Prof. Dr. Ferdinand 
Uličný, DrSc.: K evanjelickým deji-
nám Liptova; PhDr. Peter Vítek (Štátny 
oblastný archív LM): Švihrovská bitka. 
Dopoludnie pokračovalo panelovou 
diskusiou so zástupcami evanjelic-
kých škôl o stave evanjelického škol-
stva. Úvodnú prednášku k nej mal Ing. 
Mgr. Bohdan Hroboň (Biblická škola 
v Martine). Moderoval: prof. Belo 
Riečan. Popoludní sa uskutočnila pre-
chádzka po ružomberskom cintoríne, 
kde účastníkov podujatia so životom 
tam odpočívajúcich osobností, oboz-
námil: Mgr. Zdenko Ďuriška (Slov. 
nár. knižnica Martin). Večer v ev. kos-

Ružomberská synoda – rokovanie vo Veľkej dvorane
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tole v Ružomberku bol venovaný Vl. 
P. Čobrdovi. Prednášali: Dr. Slavomír 
Michálek, CSc. (riaditeľ Historického 
ústavu SAV): Život Vl. P. Čobrdu; Mgr. 
Norbert Kmeť, CSc. (Ústav politických 
vied SAV): K procesu s Vl. P. Čobr-
dom; PhDr. Karol Dzuriak (Liptovské 
múzeum Ružomberok): Pôsobenie 
Vl. P. Čobrdu v Ružomberku; Mgr. 
Daniela Fiačanová (Múzeum Janka 
Kráľa Liptovský Mikuláš): Pôsobenie 
Vl. P. Čobrdu v L. Mikuláši. Moderoval: 
K. Dzuriak; Čobrdove texty čítala L. 
Hariňová. Zaznel tiež sólový spev. Na 
organe hral B. Riečan. Večera sa zúčast-
nili viacerí príbuzní Vl. P. Čobrdu 
i emeritný biskup VD J. Midriak. V ne-
deľu 22.4. na slávnostných službách 
Božích kázal (5M 5,32-33) Miloš Klátik, 
gen. biskup ECAV. Liturgovali: seniorka 
LOS K. Kudáková, konseniori LOS: 
M. Cingeľ a M. Šefranko. Báseň pred-

niesla L. Hariňová (M. Rázus: Vzmuž 
nám srdcia), spievali deti z besiedky 
(Pane, daruj mi, pravú vieru), ružom-
berský ev. spevokol (Ja v srdci svetlo 
mám) i spojený spevokol z Východ-
nej a Brezna (Víťaz nad smrťou; Kiež 
viac Ťa milujem). Pozdravy predniesli: 
dozorca LOS O. Mrlian, dištriktuálni 
dozorcovia: Vl. Daniš (ZD), J. Broz-
man (VD) a podpredseda vlády SR 
D. Čaplovič. Na sl. Božích bola krátko 
prezentovaná nová publikácia ...A 
napodobňujme ich vieru – z dejín Ev. 
cirk. zboru a. v. v Ružomberku, ktorej 
autormi sú Peter Vítek a Karol Dzu-
riak. Po službách Božích gen. biskup 
M. Klátik slávnostne odhalil pamätnú 
tabuľu ev. biskupovi Vladimírovi Pav-
lovi Čobrdovi na budove ev. a. v. fary 
v Ružomberku, v ktorej sídlil v r. 1930-
1931 Biskupský úrad VD. Príhovor 
predniesol Miloš Kovačka. Pohostenie 

Konfirmácia v Ružomberku, 29. apríla 2007
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pre účastníkov sl. Božích pripravili 
ochotné sestry a bratia z domáceho 
zboru; slávnostný obed pre pozva-
ných hostí mesto Ružomberok. Popo-
ludní na nešporných službách Božích 
v Liskovej kázal gen. biskup M. Klátik, 
liturgovali: seniorka LOS K. Kudáková 
a domáci zborový farár. 
22.4.-23.4. – obaja duchovní zboru sa 
zúčastnili Valného zhromaždenia ZED 
ECAV v Dolnom Kubíne; M. Šefranko 
tam 22.�. aj kázal na úvodných služ-
bách Božích. 
26.4. – v sprievode predsedu ZED 
ECAV Slavomíra Sabola a člena výboru 
ZED Jaroslava Matysa navštívila náš 
zbor nemecká sestra farárka Petra 
Rollerová – zastupujúca würtember-
ský farársky spolok, ktorý prispel v r. 
2006 na výmenu okien na našej fare. 
Pozrela si vykonané práce a obozná-
mila sa s plánmi nášho zboru v hospo-
dárskej oblasti. 
28.4. – o 17.00 hod. sa v  kostole konala 
verejná skúška konfirmandov, spojená 
s prisluhovaním spovede a Večere 
Pánovej najmä pre najbližších príbuz-
ných našich konfirmandov.
29.4. – slávnostne konfirmovaných 
bolo 8 mladých sestier /jedna z nich – 
Iveta Novacká, bola predtým aj pokrs-
tená/. Spevokol poslúžil piesňou: Ado-
remus Te; mládež piesňou: Môj Boh. 
Konfirmandov pozdravil za cirkevný 
zbor zástupca zborového dozorcu 
Ivan Nosko, za mládež sestra Zuzana 
Jarabová; v mene zboru sa za nich 
pomodlil brat dozorca Ladislav Zvara. 
29.4. – v Lúčkach sa v priesto-
roch obecného úradu konali ďalšie 
nešporné služby Božie. Veriaci sa 
dohodli, že sa budú stretávať každú 4-
tú nedeľu v mesiaci o 16.00 hod. 
2.5. – zborový farár sa v L. Mikuláši zúčast-
nil rokovania Školského výboru LOS. 

5.5. – obaja duchovní zboru sa zúčast-
nili Misijnej konferencie v L. Mikuláši.
6.5. – deti poslúžili na sl. Božích prog-
ramom k Dňu matiek. 
6.5. – na krátkej návšteve v našom 
zbore bol švédsky ev. farár Curt  
Westman, spolu s ďalším bratom 
zo Škandinávie.
7.-9.5. – zborový farár sa zúčastnil kon-
ferencie pre farárov, ktorú v nemec-
kom Gunzenhausene pri Norimberku 
zorganizoval Gnadauský zväz. 
7.5. – zbor navštívili predseda Synody 
ECAV Ivan Mucha a riaditeľ GBÚ 
Dušan Vagaský. S tajomníkom primá-
tora Ružomberka Jánom Pavlíkom 
rokovali o spolupráci mesta s našou 
cirkvou pri organizácii Synody ECAV 
zvolanej do Ružomberka na 15.-16.6. 
2007. Hostí sprevádzal zborový kaplán. 
Synoda bude rokovať vo Veľkej dvo-
rane kultúrneho domu. 
11.5. – na 9. ročníku regionálnej olym-
piády z biblických vedomostí, ktorá 
sa konala v priestoroch Ev. gymnázia 
Juraja Tranovského v L. Mikuláši, sa 
zúčastnili 6 súťažiaci z nášho cirkev-
ného zboru. Z nich Denisa Blahútová 
zo ZŠ v Liskovej obsadila 1. miesto 
v kategórii žiakov 3.-�. ročníka štát-
nych škôl a Igor Fábry z osemročného 
gymnázia v Ružomberku obsadil  
1. miesto v kategórii žiakov 5.-6. roč-
níka štátnych škôl. Obaja postúpili 
do júnového celoslovenského kola 
v Bratislave. V kategórii žiakov 3.-�. 
ročníka štátnych škôl obsadili svorne 
3. miesto Veronika Švárna zo ZŠ Lisko-
vej a Ľudmila Šefranková zo ZŠ Don-
čova v Ružomberku. Súťaže sa ešte 
zúčastnili Iveta Kankríniová a Jakub 
Ganobjak – obaja v kategórii žiakov 
5.-6. ročníka štátnych škôl. Mária Olej-
níková tesne pred súťažou ochorela. 
Deti sprevádzali Jaroslav Mikuštiak 
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z Likavky a zborový farár. 
16.5. – riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský 
a  pracovníci GBÚ Ružena Korbašová 
a Richard Glatz prerokovali s tajomní-
kom primátora Ružomberka Jánom 
Pavlíkom cenové a organizačné pod-
mienky súvisiace s organizáciou 
Synody ECAV 2007. Hostí sprevádzal 
zborový kaplán. Počas konania Synody 
budú pre jej účastníkov k dispozícii: 
Veľká dvorana kultúrneho domu s pri-
ľahlými miestnosťami, hotel Kultúra, 
penzióny Andrej a Park.
16.5. – o pláne výmeny plynového 
kotla na fare za kondenzačný plynový 
kotol rokoval stavebný výbor nášho 
presbyterstva.
20.5. – zborový farár kázal a prislu-
hoval spoveď a Večeru Pánovu v Bra-
tislave – na pozvanie tamojšieho ev. 
cirkevného zboru. 

23.5. – zborový kaplán sa v zúčastnil 
stretnutia kaplánov VD so zborom bis-
kupov ECAV v Uhorskom. 
24.5. – zborový farár sa zúčastnil roko-
vania presbyterstva LOS ECAV v Part. 
Ľupči. 
27.5. – na službách Božích na 1. sláv-
nosť svätodušnú spevokol poslúžil 
zaspievaním piesne „Ó Duchom 
Svätým naplň nás“. 
29.5. – v zborovom dome BJB sa 
konala ekumenická pobožnosť, na 
ktorej kázal ev. zborový farár. Popri 
domácich z BJB sa jej zúčastnili aj 
niekoľkí členovia nášho cirkevného 
zboru. 
31.5. – zborový farár sa zúčastnil roko-
vania Bohoslužobného výboru ECAV 
vo Svite. 
2.6. – konal sa výlet detí na Likavský 
hrad. Zorganizoval ho zborový 

Účastníci zborového zájazdu pred tvŕdzou v Kraliciach, 3. júna 2007
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kaplán. Deti sprevádzala i sestra 
Renáta Cagalincová. Výletu sa zúčast-
nilo 23 osôb. 
2.-3.6. – uskutočnil sa zborový zájazd. 
2.6. sme navštívili Punkevní jaskyňu pri 
priepasti Macocha v Moravskom krase 
(blízko Blanska). 3.6. sme sa zúčast-
nili na službách Božích v zbore ČCE 
Brno I., kde sme zaspievali pieseň (ES 
č. 628) a zborový farár pozdravil chrá-
mové zhromaždenie. Popoludní sme 
si prezreli Památník Bible kralické 
v Kralicích nad Oslavou. Autobusom 
cestovalo celkovo 33 účastníkov. 
8.6. – na celoslovenskom kole olym-
piády z biblických vedomostí v Bra-
tislave – Petržalke reprezentovali náš 
zbor i L-O seniorát: v kategórii žiakov 
3.-�. ročníka štátnych škôl Denisa Bla-
hútová zo ZŠ v Liskovej a v kategórii 
žiakov 5.-6. ročníka štátnych škôl Igor 

Fábry z osemročného gymnázia v Ru-
žomberku. Obaja sa vo svojich kategó-
riách umiestnili na peknom �. mieste. 
Deti sprevádzal zborový kaplán. 
15.6.-16.6. – na pôde nášho cirkev-
ného zboru sa konala Synoda ECAV 
2007. Začala sa v piatok 15.6. úvod-
nými službami Božími v našom kos-
tole, na ktorých účastníkov privítali 
zborový farár Martin Šefranko a gen. 
dozorca ECAV Pavel Delinga. Liturgo-
vali: biskup ZD Milan Krivda, pred-
seda synody Ivan Mucha, M. Šefranko, 
zástupca biskupa VD Jozef Havrila 
a seniorka LOS Katarína Hudáková. 
Na text Ž 1�6,3 kázal biskup Ev. cirkvi 
vo Württembergu Frank Otfried July. 
Piesňou: Svetlo poslúžil ružomberský 
ev. spevokol, na organe hrala O. Brunc-
ková. Bohoslužobné zhromaždenie 
pozdravili: Daniel Midriak – podpred-

Z koncertu árií z opery Kristov dotyk, 15. júna 2007 (sólo: Peter Cingeľ) 
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seda synody, primátor Ružomberka 
Michal Slašťan, Frank O. July, Joel 
Ruml – synodný senior ČCE, Juraj 
Bálint – senior Slovenského seniorátu 
v rumunskom Nadlaku, Zoltán Smidé-
liusz – predseda synody Ev. a. v. cirkvi 
v Maďarsku, Jerzy Samiec – zástupca 
synody Ev. a. v. cirkvi v Poľsku. 
Prítomní boli i ďalší domáci a zahra-
niční hostia. Na službách Božích bol 
krátko prezentovaný zborník z osláv 
300. výročia Ružomberskej synody: 
„Po Tvojich cestách pevne kráčam“, 
ktorý zostavili obaja ružomberskí ev. 
duchovní. Zborník dostal do daru 
každý z delegátov synody. Ochotné 
sestry z domáceho zboru pripravili 
pohostenie pre synodálov a hostí. 
Rokovanie synody pokračovalo 
vo Veľkej dvorane kultúrneho domu. 

Hlavnou témou, ktorou sa synoda 
zaoberala, bola Misijná stratégia ECAV 
na Slovensku. V rámci synody pred-
niesol prednášku o Ružomberskej 
synode 1707 historik – náš presbyter 
– Karol Dzuriak. 
15.6. – sprievodným spoločenským 
podujatím synody bol večerný koncert 
(od 21. hod.) v ev. kostole, na ktorom 
zazneli árie z novej pôvodnej sloven-
skej opery V. Kubičku „Kristov dotyk“. 
Koncert bol spojený s videoprezentá-
ciou záberov z premiéry opery, ktorá 
bola 27.5. 2007 v Bratislave. Koncert 
zorganizovali ev. cirkevné zbory v Ru-
žomberku a Bratislave. Po skončení 
podujatia väčšina účastníkov koncertu 
prijala pozvanie na čašu vína a malé 
pohostenie. 
18.6. – v zborovej sieni sa konalo stret-

Dorastový tábor, júl 2007 (na Považskom hrade)
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nutie duchovných LOS spojené s ná-
cvikom piesne na 11. deň VD a s roz-
lúčkou s domácim zborovým farárom 
pri blížiacej sa zmene jeho pôsobiska. 
21.6. – na večerných službách Božích 
v našej zborovej sieni kázal Igor 
Čonka – kazateľ BJB. Popri domácich 
sa služieb Božích zúčastnili aj niekoľkí 
členovia BJB. 
23.6. – v Liptovskom Mikuláši sa usku-
točnil 11. DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD 
ECAV (DD). Z nášho zboru sa ho zúčast-
nilo 20 ľudí – zväčša členov spevokolu, 
ktorí dvomi piesňami poslúžili v rámci 
spojeného spevokolu LOS. Paralelne 
s DD sa konalo aj stretnutie pre deti, 
na ktorom sa z nášho zboru zúčastnilo  
5 detí s vedúcou Z. Jarabovou. 
24.6. – na dopoludňajších sl. Božích 
pri závere šk. roku poslúžili dvomi 

piesňami deti zo ZŠ-ôl – navštevujúce 
ev. náboženskú výchovu i deti z det-
skej besiedky.
27.6. – doterajší plynový kotol na fare 
bol vymenený za nový kondenzačný 
plynový kotol.
28.6. – konsenior M. Šefranko sa v L. 
Ondreji zúčastnil na porade vedenia 
LOS ECAV, s predsedom Vnútromisij-
ného výboru LOS a predsedom Zdru-
ženia ev. duchovných LOS. 
jún – sestra presbyterka Zuzana Jara-
bová brigádnicky aktualizovala počíta-
čovú podobu zborovej kartotéky.
30.6. – 6.7. – v Manínskej tiesňave pri 
Pov. Bystrici sa uskutočnil dorastový 
tábor. Zúčastnilo sa ho 11 doraste-
niek, 2 mládežníci i 2 deti. Tábor pre 
nich pripravili: presbyteri Slavo Lukáč, 
Janko Mojš, Zuzana Jarabová a zbo-

Plný prekvapení bol dorastový tábor v Manínskej tiesňave, júl 2007
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rový farár. Mladým poslúžil i zborový 
kaplán. 
5.7. – do nášho zboru zavítala dele-
gácia hostí zo Škandinávie - bratov 
a sestier zo Slovenskej evanjelickej 
misie. Severskí hostia sa zúčastnili slu-
žieb Božích v kostole. Kázal švédsky 
brat farár Curt Westman. Hostí spre-
vádzal Slavomír Slávik – riaditeľ Slo-
venského evanjelizačného strediska 
pre masmédiá.

jún/júl: obaja duchovní zboru vypo-
máhali pri vedení služieb Božích v Leš-
tinách a Jasenovej.
8.7. – na sl. Božích zaspieval dorast 
pieseň Môj si ty. 
8.7. – v našom kostole sa konal kon-
cert. Na organe hral James Bull z Wa-
lesu, na violončele Jozef Lupták. Kon-
cert zorganizovali: Obč. združenie 
Konvergencie, Agentúra AP projekt 
Bratislava a náš cirkevný zbor. Poduja-
tia sa zúčastnilo 50 ľudí. 

Jozef Lupták – violončelo, koncert 8. júla 2007

„Kresťania nie sú osamotení svätí, ktorí si v úplnej izolácii sami musia kliesniť 
cestu cez húšťavu sveta, ale žijú v spoločenstve. To aj veľmi potrebujú, lebo bez 
rovnako zmýšľajúcich priateľov a spolubojovníkov možno síce aj v Boha veriť, 
ako ma o tom niektorí ľudia často a radi ubezpečujú, ale dôsledky takej viery si 
nemožno natrvalo udržať. Viera nebola stvorená pre komôrku srdca. My kresťa-
nia sa musíme zastávať pravdy Ježiša Krista a zasadzovať sa o svet, ktorý sa krúti 
okolo Boha a nie okolo vôle jednotlivých ľudí. To však môže konať len človek, 
ktorý môže čerpať silu zo spoločenstva, ktoré sleduje rovnaký cieľ. Preto my, 
cirkvi na celom svete pestujeme spojenie a spoločenstvo.“ 

F. O . July 
(z kázne nemeckého brata biskupa na Synode ECAV 2007 v Ružomberku /15.6./)
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James Bull (Wales) – organ, koncert 8. júla 2007

Pred tristo rokmi od 3. do 10. apríla 1707 zasadala synoda našej cirkvi v Ru-
žomberku. Tristo rokov! Čo všetko prežila naša cirkev do tej synody a po nej 
až posiaľ! Izaiáš niekedy o stave Božieho ľudu povedal: samá modrina a jazva 
a čerstvá rana (1,6). Ale pri všetkom dnes slobodne vyznávame: Keby nie 
Hospodina, ktorý bol s nami, tak by nás boli zaživa pohltili (Ž 12�). Vďaka Bohu, 
že sme tu, žijeme, že môžeme spomínať na svojich vodcov a predkov (Žid 13, 
7). Pred tristo rokmi zdevastovaná a ubitá cirkev. Ale tu v Ružomberku zaznelo 
aj to povzbudzujúce Nehemiášovo: Nože, postavme hradby Jeruzalema (1,17)! 
Zničené, zváľané a pošliapané hradby. Koľkokrát to sa už v dejinách našej cirkvi 
zopakovalo!

Dnes nechceme iba spomínať z úcty voči predkom. Z histórie chceme pre-
vziať oheň a nie popol. Vziať i dnes tie živé uhlíky z pahreby minulosti, v kto-
rých je život a ktoré svietia ďalej. ...

Nie všetko sa uskutočnilo, čo si synoda v Ružomberku predsavzala. Zostala 
vernosť Písmu Svätému a Symbolickým knihám, dôraz na jednotu. Zmýšľajte rov-
nako! (F 2, 2). O to dbal až prísne Krman. Ťahať za jeden povraz! Cirkev nemôže 
byť ako rozviazaný snop vo vetre! Nepriateľ rád zvnútra robí rozkol, stavia jed-
ných proti druhým. Sládkovič neskôr volal:  Svornosti nám treba, bratia! Viac 
viery, lásky a nádeje.

Spomíname s úctou na staré deje, aj na udalosti na synode v Ružomberku. 
Je tu analýza dávnych dejov, ale aj rozhodnutie ísť spolu ďalej v cirkvi Božej. 
Na Nehemiášovu výzvu ľud odpovedal: Vzchopme sa a dajme sa do stavby. 
A položili ruky k dobrému dielu  (2, 18). Tak aj dnes: ruky dajme k dobrému 
dielu do ďalších rokov. Tak nám Pán Boh pomáhaj!  

 Andrej Hajduk  (z prednášky o Ružomberskej synode 1707 pre účastníkov 
Synody ECAV 2007 v Ružomberku)
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Neprehliadnite

Podujatia najbližšieho obdobia

21. – 28. júla 2007 
– letný tábor detí vo Veľkom Slavkove 
 (oblasť Vysokých Tatier).

29. júla 2007 o 10.00 hod. 
– služby Božie, na ktorých sa brat farár Martin Šefranko 
 rozlúči s ružomberským cirkevným zborom. 

12. augusta 2007 o 10.00 hod.
– služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou v Nedeľu pokánia. 

Dištriktuálne presbyterstvo, na svojom zasadaní 8. 6. 2007, 
vyhlásilo nový termín volieb biskupa VD ECAV. Voľby sa usku-
točnia počas dvoch nedieľ: 9. 9. a 16. 9. 2007. o presnom ter-
míne volebného konventu v našom zbore budete infor-
movaní na službách Božích. Na svojom zasadaní, ktoré sa 
uskutoční 9. 8. 2007, určí kandidačná komisia maximálne troch 
kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o zvolenie. Do tohto termí-
nu je možné svoje návrhy podávať nominačnému výboru, ktorý 
sa na svojom prvom zasadaní stretol dňa 23. 6. 2007 v Liptov-
skom Mikuláši. Členom nominačného výboru za LOS je Marián 
Grega, ev. farár v Párnici č. 97, PSČ: 027 52. Návrh vhodného 
kandidáta na funkciu môže ktorémukoľvek členovi nominač-
ného výboru podať – nahlásiť člen ECAV. O kandidátoch budete 
informovaní prostredníctvom Ev. posla spod Tatier. 

Voľby biskupa VD eCaV

S R D E Č N E  V Á S   P O Z Ý V A M E !
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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.

oZNamY

• Prosíme, nezabudnite sa informovať na ev. fare i na školách o mož-
nosti vyučovania ev. náboženstva pre vaše deti/vnúčatá v šk. roku 
2007/2008.

• Svojim deťom, vnúčatám objednajte mesačník Nová DÚHA z Tranoscia (10 
výtlačkov v priebehu šk. roku 2007/2008). 

• Úprimne vám ďakujeme za milodary, ktoré viacerí 
z vás venovali pre činnosť nášho cirkevného zboru, 
na občasník DeDIČStVo,  na pamätnú tabuľu, odha-
lenú 22.4. na našej fare. Vďaka taktiež tým, ktorí  
2% z dane podporili občianske združenie Vladimíra 
Pavla Čobrdu.

„Ochotného darcu miluje Boh!“ (2. List Korintským 9,7)

• Nakoľko v  termíne stanovenom zborovým konventom (apríli a máji) - a ani 
dosiaľ – si cirkevný príspevok (CP) na r. 2007 neuhradili ešte mnohí členovia 
nášho zboru, prosíme ich o splnenie si tejto – jednej zo základných povin-
ností člena ev. cirkvi. Výška príspevku je 200,- Sk na pokrsteného člena zboru. 
Pokiaľ sú v rodine 3, prípadne viac nezaopatrených detí, rodina platí CP iba 
za dve deti. za skoré vyrovnanie si podlžností vám ďakujeme.

DeDIČStVo - občasník Cirkevného zboru Ev. cirkvi a. v. v Ružomberku, určený 
pre jeho vnútornú potrebu. Ročník XI., číslo 2/2007. Náklad: 830 výtlačkov. toto 
číslo pripravili: Karol Dzuriak, Zuzana Jarabová, Miroslav Kerekréty, Zuzana Sed-
liaková, Martin Šefranko – zodp. redaktor. Redakcia: Ev. a. v. farský úrad, A. Berno-
láka 11, 03� 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 10. júla 2007.

Drahí domáci viery v Ružomberku,

zamilovali sme si v týchto dňoch pohostinný evanjelický 
Ružomberok. Zamilovali sme si vás s vďakou srdci za to, ako ste 
mimoriadne pozorne prijali, pripravili a napomohli uskutočniť X. 
Duchovné hodnoty pre dnešok.              

Miloš Kovačka (z reči pri odhalení pamätnej tabule  
biskupa Vladimíra Pavla Čobrdu, 22.4. 2007)
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Od.: 
EVANJELICKÝ A. V. 
FARSKÝ ÚRAD 
A. Bernoláka 11
03� 01 RUŽOMBEROK
tel.: 044/4322198
e-mail: jonki@bb.telecom.sk 
http://ecavrbk.szm.sk


