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 Biblický úvod: 
Ježiš sedel pri pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Mnohí bohatí hádzali  
mnoho.  Prišla aj chudobná vdova a vhodila dva haliere, to jest kodrant.  Tu zavolal si učeníkov a po-
vedal im: V pravde vám hovorím: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, ktorí hádzali do po-
kladnice. Lebo všetci hádzali z prebytku, ale ona zo svojej chudoby vhodila všetko, čo mala, celý svoj  
majetok.
PIESNE: 374, 636, 553

Milé sestry a bratia v Kristu!
Téma  „financie“  hýbe  našou  spoločnosťou  viac,  ako  v predchádzajúcich  rokoch.  Asi 
najčastejším  prívlastkom  peňazí bol  výraz  chýbajúce.  O financiách  sa  najčastejšie 
hovorilo  ako o chýbajúcich. Chýbali v štátnej pokladnici, v rôznych rezortoch, chýbajú 
v podnikoch, na výplatných páskach, a tým pádom aj v domácnostiach a  rodinách. 

Možno si hovoríte, ak sa všetko okolo nás točí okolo peňazí, musíme o peniazoch 
hovoriť ešte aj v kostole? Ja si osobne myslím, že je to potrebné a užitočné. Totižto možno 
si  ani  neuvedomujeme  fakt,  že  náš  vzťah  k peniazom  vypovedá  o našom  vzťahu 
k Bohu niekedy viditeľnejšie, ako naše slová či gestá. Za zmienku stojí aj fakt, že Pán 
Ježiš Kristus venoval téme peňazí viac priestoru ako slovám napr. o nebi. Aj v prečítanom 
texte sa tejto téme venuje.

V roku  1905  Albert  Einstein  po  prvý  krát  publikoval  svoju  špeciálnu  teóriu 
relativity. Pojednávala o tom, že veľkosť predmetov i hmotnosť nie je stále rovnaká, je 
relatívna - závisia aj od rýchlosti...
Ale po prečítaní tohto textu mám pocit, že to nebol Einstein, kto prvý prišiel s teóriou 
relativity, ale Pán Ježiš minimálne v tomto príbehu o nej pojednáva . Dva haliere môžu 
byť za určitých okolností viac ako stovky strieborných. Tento príbeh je aj o tom, že dva 
haliere môžu byť spôsobom, ako si uctiť Pána Boha.

Sú tu spomenutí bohatí  a vplyvní ľudia so svojimi štedrými darmi a v protiklade 
k nim  bezvýznamná  chudobná  vdova  so  svojimi  dvoma  haliermi.  Obe  strany  svojím 
darcovstvom vyjadrili svoj postoj a svoju úctu voči Bohu. 
Odkiaľ vlastne vieme, koľko vhadzovali boháči, o ktorých evanjelista hovorí, že hádzali  
mnoho?
Odkiaľ vieme, koľko dala vdova?
Chrámová prax bola taká, že darca vždy pred vhodením oznamoval sumu kňazovi, ktorý 
bol za pokladňu zodpovedný a ten ju potom nahlas zverejnil.
Vdova vhodila dva medené peniaze,  každý v hodnote, za ktorú si  človek mohol kúpiť 
niečo drobné na jedenie. Keby si žena povedala: jeden Bohu a jeden mne, už aj tak by bola 
mimoriadne  štedrá.  Ale  ona  obetuje  obidve  mince.  V  texte  je  použité  slovo  bios – 
biologický život. Svojím počinom dáva na vedomie, že so všetkým, čo má, patrí Bohu. 
Vie, že má bohatého Otca, ktorý jej pridá, čo potrebuje.  Takto prakticky vyjadruje 
slová, ktoré Pán Ježiš povedal len nedávno, keď hovoril o svojej smrti:  Kto stratí  svoj  
život-BIOS pre Boha, ten ho získa.

Napokon sa dotýka aj témy významnosti a dôležitosti... Dva haliere z pohľadu tých 
bohatých darcov neznamenajú nič, ale v Ježišových očiach znamenajú veľký čin viery, 
ktorý nebude zabudnutý. A dôkazom toho je to, že tento príbeh máme v evanjeliách. 

Chcem dnes povzbudiť všetkých vás,  ktorí  ste  v uplynulom roku,  ktorý bol 
poznamenaný krízou, venovali  zo svojho neveľkého príjmu, či  dôchodku ten svoj 
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„kodrant“,  tie svoje „dva haliere“ , ktorí ste napriek nedostatku času venovali svoj 
posledný voľný čas pre službu v tomto zbore. Je to čin viery, ktorý nebude zabudnutý. 
A     je  to  zároveň spôsob,  akým ste  si  uctili  Pána Boha a     dali  ste  najavo,  že  je  pre  vás   
dôležitý. 

Na druhej strane si musíme v     pokore uvedomiť aj to, že v     našom živote sú oblasti,   
kedy sme Bohu  nedali takmer nič, alebo sme Mu dali len to, čo nám zostalo.  Boh pre 
nás obetoval  to najlepšie  a najvzácnejšie  –  svojho SYNA, a sú chvíle,  kedy aj On 
čaká, že my niečo obetujeme. A majme na mysli, že obeť vždy bolí. 
Obeťou je,  keď dám z toho,  čoho nemám nazvyš /peniaze,  čas,  ochota,  sily/. Obeť 
boháčov, ktorých Ježiš sledoval, nebola obeťou. Obeť určitým spôsobom vždy bolí a ich 
nebolelo nič.  Naopak mali pocit záslužnosti a dôležitosti. 

Obeťou je napríklad to, keď mamička po všetkých prácach okolo domácnosti a detí, 
namiesto  zaslúženého  oddychu  si  pripraví   lekciu  na  vyučovanie  Detskej  besiedky. 
Obeťou je to, keď muž namiesto sobotnej  lyžovačky, ide pomôcť svojmu kolegovi na 
stavbu. Obeťou je i to, keď unavený otec namiesto relaxu pri telke a futbalovom zápase, sa 
rozhodne  venovať  čas  svojmu  synovi,  či  dcére  a prečíta  im  rozprávku  pred  spaním. 
Obeťou je, keď žena v sobotu opustí nepoupratovaný byť, aby išla na brigádu - pomôcť 
napríklad s upratovaním kostola.  Obeťou je,  keď vdova pozve na obed toho,  komu to 
dobre padne. Obeťou je venovanie svojho posledného voľného času osamelému človeku, 
ktorý ten rozhovor potrebuje. A viem, že každý z vás by ste ešte niečo do tohto zoznamu 
vedeli pridať. 

Ďakujme dnes za tých,  ktorí  v uplynulom roku v tomto CZ Božie výzvy k obeti 
postrehli, ich využili a nezaváhali. A na druhej strane, ak si uvedomíme, že sme si príliš 
veľa nechali pre seba a tak sa vyhli  obeti, prosme o odpustenie a zároveň i odvahu, aby 
sme pri výzvach, ktoré pre nás Pán Boh pripravil nabudúce už nezaváhali.

Amen!

3

3



Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ružomberok  2010

I.  Bohoslužobný život

Služby Božie sú pre nás miestom, kde si na jednej strane uvedomujeme veľkosť Božej obeti a  lásky. Sú 
miestom, kde nás Pán Boh motivuje a dáva odvahu k obetiam pre Božie kráľovstvo.  Na Službách Božích 
Ho ctíme našimi modlitbami a chválami v piesňach, ale zároveň prijímame skrze Jeho slovo i silu k tomu, 
aby sme Ho oslavovali i svojim všedným životom. Nechodíme na Služby Božie preto, že by to potreboval 
Pán Boh, ale preto, že my potrebujeme byť oslobodení z otroctva egoizmu a zahľadenosti do seba.

Štatistika bohoslužobného života za rok 2011:
Typ a miesto 
bohoslužieb

Počet 
za 
rok 
2009

Počet 
za rok 
2010

Počet 
za rok 
2011

Priemerná 
účasť 
v roku
      2010

Priemerná 
účasť 
v roku 
2011

Porovnanie 
s predošlým 
rokom 2010

Účasť v %

Hlavné SB  Rbk 64 61 59 191 236   (+45) (12 ) 15%
Štvrtkové 
večerné SB

39 34 39 32 20   (-12)

Adventné 
večierne

3 3 6 31 26   (-5)

Pôstne večierne 5 5 10 25 17   (-8)
Nešporné SB 
Lisková

24 24 22 37 33   (-4) (18,5) 15% 
z Liskovej

Nešporné SB 
Lúčky

10 9 9 9 7    (-2) (26,5) 20% 
z Lúčok

Nešporné SB L. 
Štiavn.

2 2 2 25 24   (-1) 28% zo Štiav.

Nešporné SB 
Sliače

1 1 1 11 11   (0) 65% zo Sliač.

Nešporné D. 
Dôch. Likava

24 24 23 13 16   (+3)

V kazateľskej službe sa takmer pravidelne s manželkou/zborovou kaplánkou/ striedame, verím, že je to 
prínosom a  osviežením.  Naším  cieľom pri  zvestovaní  slova  v kázniach  je  tlmočiť  Božie  pravdy  do 
konkrétnych  situácií  našich  životov  a v niektorých  prípadoch  som sa  snažil  svojou  zvesťou  dotknúť 
i  udalostí, ktorými spoločnosť žila a vniesť do nich aspoň kúsok Božieho svetla. Kázňové texty som si 
volil  podľa agendy a vo  viacerých  prípadoch som si  zvolil  biblické  texty  sám.  Nedeľná  kázeň býva 
upravená aj do tlačenej podoby a zasielaná tým, ktorí sa kvôli zdravotnému stavu nemôžu SB zúčastniť. 
Tu  sa  chcem  poďakovať  všetkým  vám,  ktorí  túto  praktickú  službu  robíte  a ste  tak  tou  užitočnou 
predĺženou rukou CZ a tým aj rukou Pána Ježiša.

Okrem zborového farára a zborovej  kaplánky  v našom zbore poslúžili  zvesťou slova:  Brat  gen. 
biskup  Miloš  Klátik, Daniel  Midriak, sestra  farárka  Marta  Tesárová,  brat  farár  Peter  Vanoch,  Curt 
Westman a Ole Lilleheim z Nórska, Rebeka Pipert z USA, kazateľ BJB Igor Čonka, Marián Kaňuch zb. 
farár zo Žiliny, Vojtech Suchý zo Spoločnosti Ježišovej (ekum.), riaditeľ Tranoscia brat Ľubomír Turčan. 

Z neordinovaných  a presbyterov vedením čítaných SB poslúžili - sestra Viera Ludrovcová, brat Karol 
Dzuriak. 
Pašie čítali: PhDr. Karol Dzuriak, Ing. Rastislav Sabucha,  Ján Mojš, Miroslav Sokol, Lucia Hariňová, 
Eva Voreková a viacerí členovia dorastu a mládeže.

Všetkým vyššie uvedeným za ich službu – kazateľskú i ďalšiu, patrí naša vďaka. 
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Sme vďační  aj   rodine  Královenskej  za  poskytnutie  i  pripravenie  príbytku i občerstvenia  počas 
konania nešporov v pôste a na záver cirkevného roku v Liptovskej Štiavnici.  Naša vďaka patrí rodine 
Lukáčovej, ktorá prevzala kostolnícku službu v EZD v Liskovej. Ďakujeme aj sestrám Marte Junkovej 
a Ľubomíre  Baranovej  za  zabezpečenie  a  prípravu  priestoru  pre  konanie  adventného  nešporu  v 
Liptovských Sliačoch v budove OÚ. Sme vďační aj sestre Viole Volfovej za pravidelné zabezpečenie 
priestoru v KD v Lúčkach.

Veľká  vďaka  patrí  nášmu  ružomberskému  bratovi  kostolníkovi  Vladimírovi  Lukáčovi za  jeho 
pedantnú a zodpovednú službu. Sme vďační, že je vždy tým užitočným mužom na pravom mieste.

V decembri 2011 prebehlo predvianočné upratovanie  kostola a zborových priestorov. Zúčastnilo sa ho 
18 sestier. Túto praktickú službu a starostlivosť o bohoslužobné priestory si veľmi vážime a spomínaným 
bratom a sestrám úprimne ďakujeme.

Chcem sa  veľmi  poďakovať  všetkým,  ktorí  sa  v  minulom roku  podieľali  na  bohoslužobnom živote 
napríklad  tým,  že   prečítali  biblický  text  alebo  báseň,  alebo  ste  sa  modlili  za  požehnanie  zvesti  na 
bohoslužbách. 

Ďakujeme Pánu Bohu za naše sestry kantorky: Oľge Brunckovej, že s ochotou i láskou vedie naše 
spevy a s veľkou trpezlivosťou aj naše hlasy na spevokole.

Sme vďační aj za mladú sestru Denisku Blahútovú,  ktorá ochotne prevzala štafetu tejto služby na 
nešporoch v Liskovej po tom, ako sestra Zuzana Murinová odišla na vysokoškolské štúdiá do zahraničia. 

Sme vďační  i našej  ochotnej  zastupujúcej  kantorke Dr.  Zuzane Záhradníkovej  i sestre  MUDr.  Danici 
Papúchovej za vedenie nácviku spevokola v čase neprítomnosti  sestry kantorky. Nechceme brať vašu 
pravidelnú službu ako samozrejmosť. Sme vďační, že verne a vytrvalo slúžite nám všetkým.   

Všetko, čo sa snažíme konať v bohoslužobnom živote, robíme vo vedomí a s túžbou, ktorú vyjadril už 
veľmi dávno žalmista v 115 Žalme: Nie nám ó, Hospodine, nie nám, lež menu Svojmu daj česť pre milosť  
a vernosť.
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II. SVIATOSTI

Krsty v roku 2011:
ROK DETI DOSPELÍ SPOLU

/porovnanie s predošlým r./

Počet krstov 

v rámci SB

2007 19 6 25 10

2008 10 3 13 (-12) 10

2009 20 0 20 (+7) 7

2010 13 1 14 (-6) 2

2011 11 5 16 (+2) 7

Bydlisko pokrsteného Spolu počet krstov Chlapci Dievčatá

Ružomberok 13 9 6 

Lisková 1 1 0

Likavka 0 0 0

Švošov 0 0 0

Hubová 0 0 0

SPOLU 16 10 6 (v predošlom roku to 
bolo naopak) 4/5

Krst nám vždy znovu pripomína našu hodnotu pred Pánom Bohom, že sme vzácni v Božích očiach 
aj  v rannom  veku,  teda  v čase,   keď  sme  pre  Neho  ani  Jeho  cirkev  ešte  žiadnu  obeť  nepriniesli. 
Vychádzajúc z toho dnešného slova chcem nás, rodičov, vyzvať, aby sme pre svoje deti  boli príkladom 
ľudí, ktorí pre veci Božie a tiež ľudí okolo nás  vedia prinášať obete. To je tá dobrá sejba, ktorú môžeme 
zasadiť do životov našich detí.  Neustále by sme si mali pripomínať,  že hoci by sme v zamestnaní, či 
v iných oblastiach dosiahli  úspech, ak sa nestaneme pozitívny príkladom viery pre svoje vlastné deti, 
žiaden úspech túto osobnú prehru nevyváži.

Vnímam ako pozitívum, že v porovnaní s uplynulým rokom vzrástol počet krstov v rámci SB. Aj 
keď krst  v sobotu v rodinnom kruhu má pre mnohých výhody a tiež  svoje čaro,  predsa krst  patrí  do 
spoločenstva celého zboru. Takýto krst je vyjadrením toho, že náš život je súčasťou niečoho väčšieho, čo 
presahuje nielen náš život, ale i našu rodinu.
Modlime sa, bratia a sestry za pokrstené deti v našom zbore. Každé z pokrstených detí za posledné tri 
roky má zavesený zelený lístok so svojím menom na strome pokrstených na pravo od oltára. Sú tam aj 
preto, aby sme na nich nezabúdali a v modlitbách na nich mysleli, aby sa ich viera zazelenala ako listy na 
živom a rastúcom  strome cirkvi.

VEČERA PÁNOVA 
Pri Večeri Pánovej si môžeme vždy uvedomiť, že Ježiš Kristus svojou obeťou predchádza tie naše. Vždy 
nám dáva viac, ako by sme mu mohli my vrátiť. Zároveň nás však vyzýva: dal som vám príklad, aby ste  
aj vy činili tak, ako som vám ja učinil. Večera Pánova a moje stretnutie s PJK pri Jeho stole je zároveň 
však vždy aj vyslaním žiť život služby a obetí.
Opäť chcem pripomenúť, že aj spôsob, ako pristupujeme k oltáru, ako celá Spoveď s Večerou Pánovou 
prebieha, by mal vyjadrovať našu vďaku a úctu voči nášmu Spasiteľovi.
Preto sa chcem k tomu dnes povedať niekoľko praktických vecí.  Ružomberský kostol je dosť veľký, 
k oltáru sa dá prísť z rozličných strán a tu pred oltárom veľa miesta nie je. Často sa preto stáva, že je tu 
tlačenica.  Tí,  ktorí  od oltára  vstávajú niekedy nemajú priestor,  aby vstali  a keď odchádzajú,  niekedy 
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nemajú  kadiaľ  odísť.  Chcem vás  preto  poprosiť,  aby  keď  stojaci  čakáte,  nechali  ste  aspoň  2  metre 
priestor, bez ohľadu, či prichádzate stredovou uličkou, alebo zboku. A tiež, aby ste mali trochu priestoru 
a pohodlia, nemalo by byť pri oltári viac ako 14 ľudí. 
Nie je dobré, keď namiesto s radostným srdcom a pokojom na tvári,  odchádzam od oltára nahnevaný 
a s bolesťou kolena, pretože sme sa tak tlačili, že som kľačal len na jednom kolene. Máme medzi sebou aj 
inoveriacich hostí. Chceme byť svedectvom o svornosti a poriadku. Pri Večeri Pánovej sa nezabudnime 
pozrieť na svojich bratov a sestry, možno sa na nich i usmiať. Veď v tejto chvíli sme si k sebe najbližšie. 
Všetci sme žobráci, ktorí sú odkázaní na milosť Nebeského Darcu.

Večera Pánova bola prisluhovaná pravidelne minimálne 1x do mesiaca, obyčajne 1. nedeľu v mesiaci. 
V Nedeľu pokánia, pred Vianocami každú nedeľu, tiež na službách Božích na nešporoch, na konfirmácii... 

ROK CHRÁM NEMOCNICA/ÚSTAVY V DOMÁCNOSTI SPOLU
Muži ženy muži Ženy muži ženy

2007 523 1801 35 91 1 23 2474
2008 520 1554 18 53 6 22 2173/-200
2009 509 1468 23 53 4 19 2076/-97
2010 558 1577 23 58 4 14 2234/+158
2011 598 1454 20 52 4 34 2160/-74

MIESTO  prisluhovania v chráme doma v ústavoch a
v nemocnici

SPOLU

POČET   
Spovedí  s V. Pánovou

27 38 72 137 krát

V rámci SB v Rk bola prislúžená 13 krát a po SB 3 krát.  Priemerná účasť 120  (tu sme zaznamenali mierne 
zvýšenie + 2). Povzbudením je aj fakt, že kým v mnohých mestských zboroch ľudia uprednostňujú VP mimo SB,  
k VP,  ktorá  je  v rámci  SB v  Ružomberku  pristupuje  viac  ako polovica  účastníkov  SB.  V tom sme  pozitívna 
výnimka.  V Evanjelickej  cirkvi  je  stredobodom SB zvesť slova a VP, preto ani  VP nemôžeme vytlačiť mimo 
hlavných bohoslužieb.
Pri distribúcii VP v kostole pomáhal obom duchovným zboru  brat Peter Vanoch a Marta Tesárová, za čo sme im 
obom vďační. 

III. KONFIRMÁCIA

Ak  má  byť  konfirmácia  potvrdením  krstnej  zmluvy  a  osobným  vyznaním  viery,  samotnú  slávnosť 
konfirmácie musí predchádzať osobné rozhodnutie  každého z konfirmandov - žiť  vo vzťahu s Pánom 
Ježišom Kristom. Inak sa konfirmácia stáva prázdnou slávnosťou  naplnenou naučenými vyznaniami.  
Mladí ľudia v konfirmačnom veku prežívajú svoju vieru cez vzťahy rovesníkov. Majú veľmi kritické oko. 
Dokážu veľmi ľahko odhaliť  pretvárku v rodine aj  v cirkvi.  Zároveň hľadajú vzory vo svojom okolí. 
Nech je toto poznanie pre  vás rodičov i pre ich rovesníkov výzvou. 

Veľkým prínosom je, že sa do konfirmačnej prípravy ochotne zapojili aj niektorí členovia mládeže, ktorí 
zhruba raz  mesačne  prichádzajú  na  prípravu.  S radosťou sledujem,  ako pozorne  dokážu  konfirmandi 
vnímať ich slová i svedectvo o viere. Súčasťou konfirmačnej prípravy býva aj zimný tábor pre dorast 
a konfirmandov. Máme skúsenosť, ktorú potvrdzujú aj mnohí konfirmandi, že  účasťou na tábore sa mení 
nielen  prístup  ku  konfirmačnej  príprave,  ale  aj  pohľad  na  Boha  i spoločenstvo.  Podmienkou  je  aj 
pravidelná účasť na SB, (aby sme to mohli sledovať, každý konfirmand má svoj preukaz, do ktorého si 
počas  bohoslužieb  vpisuje  čítané  texty,  kázňový  text  a  piesne  a  na  záver  konfirmand  dáva  preukaz 
podpísať  u nás  ľuďom  na  to  určeným,  alebo  zborovému  farárovi,   kde  bohoslužby  navštívi.)  Ak 
konfirmand  a jeho  rodina  neakceptuje  túto  podmienku,  je  nezmyselné  konfirmovať,  teda  prijať  za 
dospelého člena niekoho, kto svojou neúčasťou na živote zboru vopred dáva najavo, že so zborom nechce 
mať veľa spoločného.
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Konfirmácia v roku 2011:

ROK DETI DOSPELÍ SPOLU

2007 9 6 15

2008 5 5 10

2009 3 0 3

2010 12 2 14

2011 14 6 20

Konfirmačná  príprava/príprava  ku  krstu  dospelých/  pozostáva  zo  siedmych  stretnutí,  na  ktorých  sa 
venujeme rôznym oblastiam kresťanského učenia a života. Konfirmácia dospelých potom zvyčajne býva 
na večerných SB vo štvrtok.

8. mája 2011 prebehlo veľké upratovanie kostola a farských priestorov pri príležitosti konfirmácie. 
Zúčastnili sa ho viacerí rodičia konfirmandov a sestry a bratia z Liskovej a Ružomberka 

5. mája 2011  boli konfirmandi preskúšaní z konfirmačného učiva.
15. mája 2011 14 mladých bratov a sestier nášho CZ vyznali svoju vieru a boli konfirmáciou slávnostne 

prijatí za dospelých členov našej cirkvi.
Za  CZ  sa  k nim  prihovoril  brat  zborový  dozorca  a  konfirmandov  pozdravila  a medzi  seba  pozvala 
i mládež.  Pri  tejto  príležitosti  im mládež  a  venovala im i  malé  darčeky.  CZ každému konfirmandovi 
venoval Bibliu a pamätný svietnik s dátumom konfirmácie.

23. júna boli konfirmovaní dvaja dospelí bratia a dve dospelé sestry 
17. decembra jeden dospelý brat a jedna dospelá sestra

Učebnice: 
2. ročník: Brána viery otvorená /vzhľadom na rozsiahlosť látky v tejto učebnici, na niektoré lekcie pripravujem 
pracovné listy, resp. súhrn učiva, ktorý majú konfirmandi vedieť/ 
 
Pre dospelých konfirmandov používame knihy:  Stratení a nájdení a Brána viery otvorená

Prípravu 1. ročníka v roku 2011/12  sme z dôvodu malého počtu konfirmandov neotvorili. Toto rozhodnutie sme 
urobili  aj  z dôvodu, že v poslednom období nám rastie počet žiadostí  o výnimku z veku konfirmanda/hlásia sa 
mladší, aby mohli byť konfirmovaní so svojimi spolužiakmi/ Ale často ten rok, alebo polrok cítiť. Nie sú zrelí... 

Čas vyučovania:  v piatok o 15:30 hod 
Pre dospelých – po vzájomnom dohovore s duchovným

Miesto: Koná sa v zborovej sieni Evanjelickej fary (A. Bernoláka 11)

IV. Pristúpili a vystúpili 

Do CZ sa v uplynulom roku 2011 prihlásili 9 a odhlásili 3 bratia a sestry. Vstúpili 4 a z cirkvi vystúpili 2 
členovia.
CZ mal k 31.12.2011 1601 členov.  

V.    Bohoslužobné výkony

S0BÁŠE
ROK evanjelické krížne pož. manželstva SPOLU
2007 3 1 0 4
2008 2 2 0 4
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2009 2 2 1 5
2010 1 1 0 2
2011 0 3 0 3

Pred sobášom býva príprava, ktorá pozostáva zvyčajne z troch stretnutí. Podobne ako v uplynulých rokoch, aj v r. 
2011 venoval CZ pri sobáši/alebo pri príprave naň snúbencom vhodnú literatúru (napr.: Vzali sme sa, Manželstvo,  
Päť jazykov lásky)
Ďakujem aj spevokolu za ich službu, ktorú na sobáši konajú.

POHREBY
ROK muži ženy deti spolu
2008 8 21 0 29
2009 14 13 0 27(-2)
2010 8 11 0 19(-8)
2011 12 8 0 20(+1)

          
Tu by som sa chcel nakrátko pristaviť a poďakovať sa sestrám aj bratom zo spevokolu za obetavú službu  spevu na 
pohrebných  rozlúčkach  a to  v Ružomberku  rovnako  aj  v okolitých  dedinách,  kde  sa  pohreby  konajú.  Svojou 
službou  zvyšujú  úroveň  pohrebom,  ich  služba  je  aj  dobrým  svedectvom  o spolupatričnosti  v našom   CZ 
i o vzťahoch, ktoré medzi nami boli. 
Tak ako v minulosti i v r. 2011 venoval CZ pozostalým knižočku: Keď blízky odchádza. 
Z     toho:    

   Ružomberok:              15
    Likavka:                       2 
      Liptovská Štiavnica:     1

Štiavnička 0
      Liptovské Sliače:          0

              Lisková:             2
Kalameny 0
Lúčky 0
L. Teplá 0
Dubová 0
Ludrová 0

Veková štruktúra zosnulých:
20-30 rokov 0
40-50 rokov 0
50-60 rokov 2
60-70 rokov 4
70-80 rokov 7
80-90 rokov 6
nad 90 rokov 1 (91)

Blahoslavení sú všetci, ktorí tu do vôle Božej žijú a potom v Pánu umierajú.

      VI. Biblická a vnútromisijná práca v zbore

Do biblickej  a vnútromisijnej  práci  v CZ je  zapojených  viacero  presbyterov  a  ďalších  poverených ľudí.  Títo 
vnútromisijní pracovníci  pracujú v menších tímoch. Týmto pracovným tímom sa veľmi tešíme. Nielenže spoločne 
prácu plánujú,  ale spoločne sa za službu a za zverených ľudí aj modlia.  A napokon treba povedať, že je to aj 
biblické.  Ježiš  nikdy  neposielal  učeníkov  šíriť  Božie  kráľovstvo  samých,  vždy  ich  posielal  minimálne  vo 
dvojiciach. Dokonca aj vtedy, keď ich posielal pre osliatko, poslal ich dvoch.

Z toho  úvodného  biblického  hľadiska  môžeme  povedať,  že  vnútro-misijné  aktivity  sú  príležitosťou 
k systematickému budovaniu a prehlbovaniu  vzťahu s Pánom Bohom, ale tiež príležitosť pre vzťahy s tými, ktorí 
spolu  s nami  patria  do  Božieho  domu.  Napokon  však  môžeme  povedať,  že  sú  tieto  menšie  spoločenstvá 
a pravidelné aktivity otvorenými dverami pre tých,  ktorí sa nachádzajú vonku - mimo cirkvi. Pre niektorých ľudí,  
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ktorí nepochádzajú z cirkevného prostredia, alebo stoja na okraji CZ, je niekedy prijateľnejšie prijať pozvanie do 
menšieho spoločenstva, kde navyše príde so známym človekom ako prísť do kostola, kde sa od nich vyžaduje aj  
liturgická aktivita.

a. Detská besiedka (DB)

Túto  službu  by  sme  mohli  nazvať  aj  službou  tým  najmenším,  ale  v Božom  kráľovstve  tým 
najdôležitejším. Túto službu berieme v Ružomberku už možno ako samozrejmosť, ale sú zbory, kde táto 
služba nie je. Za našou stabilnou besiedkou sú roky skúseností našich učiteliek a taktiež množstvo hodín 
poctivej prípravy doma. DB prebieha v dvoch skupinách: deti vo veku 1-8 r., deti vo veku 9-12 r. 
Môj  postreh  je,  že  detská  besiedka  zaradila  vyšší  rýchlostný  stupeň.  Tešíme  sa  z  veľkej  tvorivosti 
a kreativity oboch tímov /staršej i mladšej besiedky/ i z toho, že pracovníci s deťmi berú každú hodinu 
ako novú výzvu osloviť pútavo deti. DB je jediným spoločenstvom, ktoré prebieha paralelne so SB (t. j.  
od 10.00 hod.). Z toho dôvodu ju niekto môže vnímať ako konkurenciu Službám Božím. 
Ako zborovému farárovi a zároveň otcovi dvoch detí, ktoré sú súčasťou DB, sa mi niekedy ťažko počúva, 
keď moje deti povedia napr. počas vianočných sviatkov, ktoré nasledujú po sebe bez možnosti ísť na DB: 
Zase musíme ísť do kostola? Ja sa tam nudím! Prečo nie je DB?
Aj keď sa mi to nepočúva dobre a viem, že aj deti si potrebujú zvykať na to, že aj oni sú súčasťou celého 
spoločenstva a to sa stretáva raz za týždeň v nedeľu, predsa som na druhej strane veľmi rád, že deti 
a to nielen tie naše, radi chodia do spoločenstva, kde môžu prijímať duchovnú stravu v takom stave, 
ktorý je pre nich chutný.

Mladšia skupina je otvorená pre maličké deti – predškolákov a 1.-2. roč ZŠ, kde môžu chodiť aj rodičia. 
Staršiu skupinku tvoria deti od 3. roč. ZŠ do veku, kedy začnú navštevovať konfirmačné vyučovanie.
Počas prázdnin, výročných sviatkov, konfirmácie, či iných významných príležitostí v CZ besiedka nebýva 
– deti majú možnosť prísť na služby Božie do kostola. Deti v priebehu roka niekoľkokrát poslúžili svojím 
programom na SB.

Skupinku „menších“ detí viedli v  minulom roku sestry Bc. Katarína Lukáčová a Patrícia Kasanická a 
Evka Vanochová a od septembra občasne začala vypomáhať Veronika Švárna.

Skupinku  „väčších“  detí  vedie sestra  Ing.  Zuzana  Jarabová,  Veronika  Čupková, Janka  Lukáčová 
a Adriana Soareová. Každej z týchto sestier učiteliek DB patrí úprimná vďaka za ich službu. Ďakujeme 
im aj za nácvik programov a tiež za ich službu počas letného tábora.

Štatistika na DB:
Priemerná účasť na mladšej skupine DB je 13 detí (z 80-tich detí  v zbore v tomto veku/18,8%)
Učebné materiály: V rámci menšej besiedky sa deti mali možnosť oboznámiť s pravdami o tom, aký je 
Boh, ako ho môžeme vnímať, čo je hriech...  ale aj s množstvom biblických príbehov – hrdinov viery 
najmä zo Starej zmluvy ako napr. Abrahám, Mojžiš, Jozef, Daniel a iní...V rámci každej besiedky majú 
možnosť deti si niečo kreatívne vytvoriť, čo im môže pripomenúť Božie pravdy, ktoré na besiedke počuli.

Priemerná účasť na staršej  skupine DB je 10 detí (z 63 detí v tomto veku/15,9%)
Učebné  materiály:  Séria  biblických  príbehov  najmä  zo  starého  zákona  a od  septembra  to  bola  séria 
vyučovaní – Božie Slovo a ja, kde na mnohých biblických príbehoch sa mohli deti učiť o tom, aké je 
Božie slovo mocné, verné,...

Ďakujeme Hospodinovi za všetky deti i za ich príbuzných, ktorí deti na besiedku privádzajú a podporujú 
ich v poznávaní Hospodina. 
5. marec 2011 – uskutočnil sa karneval pre deti i rodičov, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom. 

Veľkonočné bohoslužby obohatili svojím programom deti z detskej besiedky.

10

10



Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ružomberok  2010
8. mája   – v rámci hl.  služieb Božích ku dňu matiek deti  z detskej besiedky pripravili  pod vedením 
svojich učiteliek pre všetky matky nielen program, ale aj malý darček. Bohoslužby prebehli za účasti 
účastníkov misijnej konferencie, ktorú pripravilo EVS.

11. júna  pripravil besiedkový tím jednodňový výlet pre deti aj ich rodičov Čiernohronskou železničkou 
a do lesníckeho skanzemu vo Vydrove.  Okrem spoločných hier,  obedu, množstva súťaží  bol pre deti 
pripravený aj krátky duchovný program.

26.  júna   –  sa  uskutočnil  Zborový deň,  na  ktorom vystúpili  aj  deti  z besiedky  i náboženstva.  Po 
skončení bohatého programu v kostole sa pokračovalo spoločným obedom – gulášom – ktorý pripravil 
zborový  dozorca  L.  Zvara.  Pre  deti  boli  v areáli  parku  pripravené  viaceré  súťažné  aktivity  a hry  s 
odmenami. 

24.-30. júla   aj počas tohtoročných letných prázdnin pripravil náš CZ spolu s CZ v Žiline spoločný letný 
tábor pre  deti vo veku 7  –  12  rokov v rekreačnom zariadení  Danici  s názvom He is  alive.  Okrem 
biblického vyučovania sa tento rok mohli deti prostredníctvom krátkych biblických príbehov, ale najmä 
pesničiek čo to zdokonaliť v angličtine. Zúčastnilo sa ho 12 detí z nášho zboru. Hlavnou vedúcou tábora 
bola sestra Ing. Zuzana Jarabová. Sme radi, že sa stále nájdu ľudia, ktorí ochotne berú na svoje plecia 
bremená služby a zodpovednosti. Tábora sa ako vedúci zúčastnili:  Evka Vanochová, Veronika Čupková, 
Zuzana Jarabová, Ilona Bázliková a Janka Lukáčová a Adriana Soareová.

Na pamiatku reformácie pripravili deti zo staršej besiedky krátku scénku o Martinovi Lutherovi.

V novembri  sa Veronika Čupková, Adriana Soareová,  Janka Lukáčová a Zuzana Jarabová zúčastnili 
celoslovenskej  konferencie  pre  pracovníkov  s deťmi  na  ktorej  mali  seminár  o práci  s deťmi  v našom 
cirkevnom zbore.

5.11, 17.11 a 3.12. Učiteľky  detskej  besiedky  spolu  s deťmi  a rodičmi  pripravili  v zborových 
priestoroch  tvorivé dielne, na ktorých vyrábali vianočné ozdoby, dekorácie a pohľadnice, 
ktoré boli pred Vianocami  ponúknuté návštevníkom služieb Božích. Výťažok z predaja, 
ktorý bol po odrátaní všetkých nákladov 100 €, bol použitý na zabezpečenie zborového 
karnevalu v tomto roku.

24. decembra 2011 – deti z detskej besiedky  vystúpili na úvod štedrovečerných SB.
26.  decembra 2011 –  na  2.  sviatok  vianočný  boli  SB venované  deťom,  deti  so  svojimi  učiteľkami 
pripravili bohatý program. 

Osobitným prínosom v minulom kalendárnom roku bola aj skutočnosť, že približne každý druhý týždeň 
sa besiedkársky tím pravidelne v nedeľu ráno stretával na krátkej porade, kde sme mohli spoločne hovoriť 
o práci v jednotlivých skupinách, plánovať spoločné aktivity, ale najmä modliť sa za deti. Aj vďaka tomu, 
že tím pracovníkov s deťmi sa postupne rozrastá, na začiatku školského roku sa nám podarilo osloviť 
všetky deti formou zaslania pozvánky na detskú besiedku. Aj vďaka tomu počet detí na detskej besiedke 
od septembra sa zväčšil, z čoho sa veľmi tešíme.  

b. Biblické hodiny dospelých (BH)

Konali sa v zborovej miestnosti (celkom 37x) v utorok od 18. do 19. hod.. s priemernou účasťou 10 (-2) 
účastníkov. Biblické hodiny sa konali od septembra do júna teda s výnimkou prázdnin.  

Forma BH: úvodná pieseň,  úvodná modlitba,  spoločné čítanie  biblického textu – jeho výklad, 
otázky k textu i výkladu – diskusia,  modlitby účastníkov a spev piesne. 
Na BH sme sa venovali biblickým knihám: Matúš 5.,6.,7.; Kniha Prísloví, Jánove listy
Výkladom a vedením biblickej hodiny slúžili zväčša zborový farár a zb. kaplánka. V októbri až decembri 
z dôvodu neprítomnosti zborového farára a zb. kaplánky (viedli manželské večery v CZ Žilina), slúžila 
vedením BH sestra Ing. Zuzana Jarabová.
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Na BH je spoločenstvo, ktoré nie je len študijným spoločenstvom, ale aj  priestorom pre priateľstvo i  
zdieľanie svojej  viery. Je to i priestor na spoločné rozhovory o témach, ktorými ako kresťania žijeme 
i priestorom na  otázky,  ktoré  si  v živote  kladieme.  Týmto  môžeme  ako veriaci  duchovne rásť.  Toto 
spoločenstvo tvoria zväčša ženy na dôchodku.

c. Biblické hodiny dorastu, mládeže

Dorast  a mládež  sme  v uplynulom  roku  oddelili. Dorast  začína  o pol  piatej,  hneď  po  skončení 
konfirmačnej prípravy.
Dorastenci  sa  stretli  43x;  s  priemernou  účasťou:  15  (-1).  Spoločenstvo  bolo  počtom  ustálené. 
Zodpovednosť  za  náplň  stretnutí  prevzali   mládežníci.  Aj  v roku  2011  sa  striedali  malé  tímy,  ktoré 
striedavo brali zodpovednosť za program a priebeh stretnutí. Prebrali Božiu výzbroj z listu Efezským.
Mládež začína v piatok pol siedmej.  Preberali  sme List Rímskym. Výkladom slúžili:   Z. Jarabová, J. 
Mojš,  D. Bázlik a I. Bázliková. 
V týchto malých spoločenstvách sa môžeme učiť slúžiť si navzájom darmi, ktoré nám Pán Boh dal... 
Dorast  a  mládež je  spoločenstvom,  kde  mladí  ľudia  môžu  navzájom  zdieľať  svoju  vieru,  radosti, 
víťazstvá, ale aj problémy, pády a pochybnosti. Hlbokých vzťahov nie je možné mať v živote veľa, ale 
o to väčším požehnaním sú.
Veľmi sa teším, že môžem vedieť v týchto vzťahoch úprimnosť a  hĺbku. 

Stretnutia pozostávali z oslavy Pána Boha piesňami, témy /štúdia Božieho slova/,  diskusie,  hier 
a zábavných aktivít.   

Spomeniem prehľad niektorých aktivít a     stretnutí, na ktorých sa mládež zúčastnila:  
12. – 15. februára sa 42 konfirmandov, dorastencov a vedúcich  zúčastnilo zimného tábora vo 

Veľkom Slavkove s názvom – „Imidž je na nič“.
Na príprave sa podieľali ( Janka Voreková, Evka Voreková, Ivetka Kankríniová, 
Lenka Kankríniová, Juraj Hariň, Eva Vanochová, Ján Mojš, Zuzana Jarabová, Ilona 
Bázliková, David Bázlik). 

Na Veľký piatok na pašiových službách Božích sa do čítaní pašií  zapojili viacerí členovia CZ i
 mládeže. V ich rámci vystúpil dorast so svoju scénkou.
v apríli 2011 sa členovia mládeže zúčastnili Konferencia pre pracovníkov s mládežou (KPM) 

v Žiline
10.-16. júl 2011 35 konfirmanov, dorastencov a mládežníkov sa zúčastnilo dorastového tábora

v Liptovskom Jáne. Tábor sa niesol v duchu témy: NEGATÍV.

4.-7. augusta 2011 sa mládež dorast zúčastnili open air festivalu - Campfest. 

17. september 2011 sa dorast a mládež sa zúčastnili športového podujatia JK GAMES v L. Mikuláši-
Demänovej. Zapojili sme sa do 3 disciplín – futbal, volejbal a streetbal.

Na prelome rokov    28.decembra-  4.  januára   sme mali  v CZ 6 zahraničných  hostí:  4  nórsky bratia 
a sestry a 2 mladé sestry z Francúzska. Tento mládežnícky tím spolu s našim tímom mládeže pripravili 
mission  week –  Týždeň  misie  pre  mládež  v meste  Ružomberok  s témou  On  line.  Účastníci  boli 
ubytovaní v priestoroch telocvične a šatní KD A. Hlinku. V doobedňajších hodinách hostia pripravovali 
program pre budovanie tímu a duchovného života účastníkov a v popoludňajších hodinách spoločne oba 
tímy pripravovali rôzne misijné podujatia pre verejnosť: koncert kapely NoXcuse, turnaj vo futbale 
Nórsko -  Slovensko,  spoločné vinšovanie  v Domove dôchodcov,  Wikingský šach v centre  mesta, 
popoludnie spoločenských hier v KD, Nórsko-slovenský Silvester.

Ďakujem sestrám z mládeže za službu pri predaji literatúry: Evke a Janke Vorekovým, Ivetke a Lenke 
Kankrínovým,  Henrietke  Papúchovej.  Lucka  Hariňová  niekoľkokrát  poslúžila  prednesom  básne  pri 
rôznych príležitostiach.
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d. Skupinky

Učenícke biblické skupinky
Študijná skupinka mládeže sa stretávala už štvrtý rok. Predmetom štúdia je evanjelium podľa Marka. 
Počet členov v skupinke je 5, vedie ju Ing. Zuzana Jarabová. Cieľom skupinky je budovanie osobného 
vzťahu s Pánom Ježišom, budovanie vzájomného spoločenstva medzi sebou, objavovanie Božích právd 
induktívnou metódou štúdia Biblie. Osobné štúdium Biblie sa tak stáva nástrojom, pomocou ktorého Boh 
mení životné postoje, náš charakter na Jeho obraz.  Vedúca skupinky vyznáva: Mojou túžbou a modlitbou 
je, aby si z nás Boh vybudoval ľudí, ktorí budú ochotní vyučovať iných v zmysle 2. Tim. 2,2 Veľmi sa 
teším,  že  Boh  môže  budovať  aj  náš  vzťah  s Bohom cez  objavovanie  Jeho  právd  v Jeho  slove,  cez 
vzájomné vzťahy. Je úžasné, že môžeme byť spolu.

Biblická skupinka pre ženy- Biblické ženy
Funguje už tretí rok. Prebieha v dvoch skupinkách starších a mladších žien. Stretnutia sa uskutočňovali 
v minulom roku pravidelne  1 krát  v mesiaci  s každou skupinkou s dĺžkou trvania  2 hodiny, obyčajne 
v pondelky. Na týchto skupinkách je vytvorený priestor pre zdieľanie osobných skúseností zo vzťahu 
s Bohom. Je tam priestor  i pre  vzájomné modlitby.  V minulom roku sme spoločne študovali  biblické 
ženy, ako napríklad Mária, matka Pána Ježiša, Mária a Marta, Anna, matka Samuela a iné.  Veľmi sa 
teším, že na skupinke s mladšími ženami sa každá zo žien aktívne zapojila a viedla samostatne stretnutie. 
Od nového školského roku so staršími ženami spoločne študujeme evanjelium podľa Marka a s mladšími 
ženami ideme podľa materiálu, ktorý je zameraný najmä na budovanie našej identity v Kristovi. 
Na stretnutie starších žien prichádza celkovo 10 žien, na skupinku s mladšími ženami 9.

           e. Modlitebné spoločenstvo 

Ako  samostatne  sa  schádzajúca  skupina  neexistuje.  Pre  osobné  modlitby  je  spoločný  priestor  na 
biblických  hodinách,   na  adventných  a  pôstnych  večerných  službách  Božích  vo  štvrtok;  tiež  na 
modlitebných stretnutiach - počas modlitebných týždňov či ekumenických podujatiach. A v neposlednom 
rade na študijných skupinkách.

        Modlitebné týždne/večery 
11.  a  13.  januára 2011 –  sa uskutočnili  dva aliančné modlitebné večery.  Na večerných službách 
Božích u BJB kázal zborový farár  David Bázlik, vo štvrtok na večerných službách Božích v našom zbore 
kazateľ BJB Igor Čonka.
23. januára 2011 v evanjelickom kostole sa uskutočnilo ekumenické modlitebné stretnutie za jednotu 
kresťanov. Zvesťou slova Božieho poslúžil brat Vojtech Suchý so Spoločnosti Ježišovej. 
11.–15. apríla 2011 sa v CZ uskutočnil pôstny modlitebný týždeň.

     f.  Práca žien a mužov

K     práci žien   pozri časť správy venovanej skupinkám na strane 13. 

4. marca 2011  sa ženy z nášho CZ spolu so ženami  BJB v Ružomberku zapojili  do svetového dňa 
modlitieb. 
Stretnutia  mužov sa v CZ osobitne nekonajú, aj  keď verím,  že pri počúvaní  o duchovných aktivitách 
mladších  i starších sestier  v CZ nejeden muž si  v duchu povedal,  mali  by sme sa duchovne zobudiť 
a zmobilizovať aj my muži, ktorým  Boh zveril práve kňazskú povinnosť v rodine.

Niekoľkí muži sme sa zúčastnili Konferencie pre  mužov na Sliezsku v Třinci s názvom: Tváří v tvář.
Boli sme z tohto stretnutia veľmi povzbudení.
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           g.  Spevokol

Spevokol je trojhlasný (soprán, alt,  bas), občas i štvorhlasný, aktuálne má 28 členov. Ďakujem sestre 
kantorke  Oľge Brunckovej za trpezlivosť, ochotu a energiu s ktorou vedie  spevokol. 

Niektoré členky spevokolu pravidelne slúžia svojou účasťou na evanjelických pohreboch. Za čo 
sme vám, my duchovní, veľmi vďační, že nás nenechávate v dome smútku samých. Spevokol svojimi 
piesňami slúži i na sobášoch, na sviatky i pri iných príležitostiach v zbore i mimo neho. Slávnostné SB si 
už ani nevieme predstaviť bez spevu spevokolu.
Chcem sa poďakovať vám, ktorí pravidelne prichádzate potrápiť svoje hlasivky, za vašu službu spevom. 

POSLÚŽILI SPEVOM   na svadbách, pohreboch a     týchto SB:  
Nový rok
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
15. máj 2011 Konfirmácia
5. júna 2011 Vystúpenie v kostole v B. Petrovci /Srbsko/
12. júna 2011 1. slávnosť Svätodušná
26. júna 2011 na zborovom dni pri konci školského roka
16. októbra 2011 Pamiatka posvätenia chrámu /za účasti brata biskupa M. Klátika/
Štedrý Večer
1. sviatok vianočný
Finančná správa o hospodárení spevokolu je k nahliadnutou na farskom úrade.

h.  Hudobné skupiny 

Gospelová hudobná kapela viac krát počas roka poslúžila spevom na službách Božích a tiež na misijných 
popoludniach.  
Chcem sa poďakovať aj jej členom: bratom Jánovi Mojšovi (gitara, spev, programovanie bicích) 

Martinovi Šafekovi (sólo gitara) 
Marte Šulíkovej (basová gitara)
Lucii Hariňovej (spev)
Davidovi Bázlikovi (klávesy)

V repertoári  kapely  sú  mládežnícke  piesne  a  chvály  novšie  i staršie  niekoľko  starších  piesní  z 
evanjelického spevníka,  ktorým sme dali nový šat. 

     
i. Práca RoS (Spoločenstvo rodín)

K vnútromisijným aktivitám patrí  aj  stretávanie rodinného spoločenstva (odrastených mládežníkov)  v 
nedeľu popoludní o 17:00 na fare.  Cieľom týchto stretnutí je vzájomné zdieľanie a povzbudzovanie 
sa v kresťanskom živote rodín. Pozostáva z oslavy Boha piesňami, zo zdieľania, Božieho slova, alebo 
rozoberania  témy vo svetle Písma a z modlitieb. Na týchto stretnutiach je atmosféra otvorenosti a býva 
tam často aj veľmi živo, vzhľadom na silnejúcu partiu našich detí. Vytvárajú sa tam priateľstvá a väzby 
nielen medzi dospelými, ale aj medzi deťmi. 
Myslím si, že táto generácia je veľmi potrebnou aj pre generácie mladších (mládež, dorast, deti). Mali by 
vidieť, že cirkev, to nie sú len mladí a potom dôchodcovia.
Dorastenec alebo mládežník  by mal  mať možnosť nahliadnuť kúsok dopredu. Mal by vedieť,  kam môže 
patriť, ak si raz založí svoju vlastnú rodinu. Môže sa tešiť na to, čo vidí v živote generácie, ktorá je pred 
ním.
Niekoľko krát v uplynulom roku ROS pripravilo raz mesačne misijné popoludnie. Stretnutie sa konalo 
v nedeľu o 16:00 v kostole. Súčasťou programu boli piesne a chvály vedené kapelou, scénkami poslúžila 
viac krát  mládež.  Zvesť na týchto večeroch bola zamerané tematicky.  Napr.  Spomaľ, máš privysokú 
rýchlosť (David Bázlik), Misia ako súčasť nášho života (poslúžil Marián Kaňuch zo Žiliny). Po programe 
v kostole program pokračoval neformálnou časťou v zborovej sieni pri občerstvení.
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20.  februára  2011  bolo  v  rámci  Národného  týždňa  manželstva  stretnutie  manželských  párov s 
názvom  „Na  všetko  dvaja“.  Hosťom   stretnutia  bola  psychologička  z Liptovského  Mikuláša  Janka 
Brezinová.
4. decembra 2011 v nedeľu o 16:00 sa uskutočnila tzv. „Tarhoňa párty“ –  stretnutie pre manželské 
páry s témou „Každý potrebuje úctu“. Zúčastnili sa ho 7 manželských párov i s deťmi. Deti mali v tom 
čase svoj vlastný program spolu s dievčatami z dorastu, za čo im ďakujeme.

     j. Iné formy vnútromisijnej práce

Kurz manželské večery
Počas októbra a novembra 2011 sa uskutočnil ďalší cyklus kurzu Manželské večery, tento krát  mimo 
nášho CZ – v CZ v Žiline. Manželské večery viedli manželia David a Ilona Bázlikovci a ponúkli počas 
siedmych večerov piatim zúčastneným manželským párom praktické  rady ako budovať pevný vzťah. 
Každý večer  začínal  večerou,  po  úvode  do  témy  každý  pár  pomocou  príručiek  prechádzal  spoločne 
cvičeniami. Takýmto spôsobom počas siedmych spoločne strávených večerov mali tieto páry možnosť 
spolu  zaujímavým spôsobom hovoriť  o dôležitých  otázkach,  na  ktoré  v zhone všedného dňa  niekedy 
nezostáva čas, pričom bolo rešpektované súkromie každého páru. Sme  presvedčení,  že  v každej  etape 
manželstva sa do neho investovať určite oplatí. Počas siedmych večerov sme si mohli uvedomiť, že na 
manželstve sa oplatí pracovať a že manželský vzťah môže byť aj po rokoch zábavný a romantický.

Väznica
Návštevnú službu v ružomberskej väznici momentálne vykonáva  väzenský duchovný pre protestantské 
cirkvi, ktorý pôsobí v Sučanoch a každú stredu prichádza aj do Ružomberskej väznice. Spolupracujeme 
hlavne pri prisluhovaní VP vo väznici pred sviatkami.  

Zájazdy
3.-5. júna 2011 -  sa 50 sestier a bratov z nášho CZ sa zúčastnili zborového zájazdu v Srbsku – 

Vojvodine v CZ Báčsky Petrovec, kde sme poslúžili aj spevom na nedeľných SB. 

31. júla 2011 sme  sa  zúčastnili  nedeľných  služieb  Božích  na  Dištriktuálnom  dni  v amfiteátri  vo 
Východnej

Návštevy
6.-8. mája 2011 sa na území nášho zboru konala Konferencia EVS. V nedeľu na SB slovom

 poslúžili: Curt Westman a Ole Lilleheim z Nórska a Rebeka Pipert z USA.
Na popoludňajšom stretnutí rodín sa zúčastnili manželia Moberllyovci z USA.

26. júna 2011 Na zborovom dni zvesťou slova poslúžil brat farár Daniel Midriak
10. októbra 2011 Pri príležitosti 85. výročia posvätenia ružomberkého chrámu CZ navštívil brat gen.

 biskup Miloš Klátik 

VII.  MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE  

26. júna 2011 sa  uskutočnil  zborový  deň so  spoločným  obedom  po  službách  Božích  a detskými 
aktivitami vo farskej záhrade. Na zborovom dni zvesťou slova poslúžil brat farár Daniel Midriak.
25. decembra 2011 na 1. sviatok vianočný sa v Liskovej uskutočnili nešporné služby Božie s programom 
žiakov zo ZŠ Lisková. Program po stránke obsahovej a dizajnovej pripravila sestra Majka Záhumenská 
s rodinou. Za ich úsilie a ochotu im úprimne ďakujeme. Za program sa v mene presbyterov poďakovala 
sestra Štefánia Murinová a odovzdala deťom aj sladkú pozonosť.
26.12. pondelok súčasťou 2. sviatku Vianočného bolo vystúpenie folklórneho súboru  Salatín. Už 
tradične na SB vystúpili deti z DB so svojim programom. 
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Na prelome rokov od  28.decembra - 4. januára sme mali v CZ 6 zahraničných hostí: 4 nórsky bratia 
a sestry a 2 mladé sestry z Francúzska. Tento mládežnícky tím spolu s našim tímom mládeže pripravili 
mission  week –  Týždeň  misie  pre  mládež  v meste  Ružomberok  s témou  On  line.  Účastníci  boli 
ubytovaní v priestoroch telocvične a šatní KD A. Hlinku. V doobedňajších hodinách hostia pripravovali 
program pre budovanie tímu a duchovného života účastníkov a v popoludňajších hodinách spoločne oba 
tímy pripravovali rôzne misijné podujatia pre verejnosť: koncert kapely NoXcuse, turnaj vo futbale 
Nórsko-  Slovensko,  spoločné  vinšovanie  v Domove  dôchodcov,  Wikingský  šach  v centre  mesta, 
popoludnie spoločenských hier v KD, Nórsko-slovenský Silvester.

EKUMENICKÉ A ALIANČNÉ  PODUJATIA 
23. januára 2011 sa uskutočnil v našom kostole ekumenický večer modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý 
sme pripravili v spolupráci s jezuitmi. Zvesťou slova poslúžil páter Vojtech Suchý.  Pri symbolickom 
stvárnení bohoslužby pomohla evanjelická mládež.
11. a 13. januára 2011 v rámci Aliančného modlitebného týždňa sa  uskutočnili dva modlitebné večery. 
V utorok večer sme sa stretli v modlitebni BJB, kde zvesťou slova poslúžil evanjelický zborový farár 
David Bázlik. Vo štvrtok bol zasa modlitebný večer v našom zbore,  kde kázal kazateľ BJB Igor Čonka.

KONCERTY
24. mája 2011 sa uskutočnil  organový koncert , ktorý  pripravili študenti a pedagógovia KU.
8. augusta 2011 sa  v kostole uskutočnil koncert pre Japonsko  /husle a klavír/, ktorý pripravil 

manželský pár Tatárovcov.

          

VIII. Vyučovanie náboženstva v škole (šk. r. 2011/2012):

PRE ŽIAKOV ZŠ V RUŽOMBERKU:

ZŠ Klačno:            1. stupeň             streda 13:35-14:15  Bázlik
2. stupeň             streda    7:00 -  7:45  Bázlik

ZŠ Dončova:                 1. stupeň             piatok   11:35-12:20  Bázliková
     ZŠ Sládkovičova:              1. stupeň             štvrtok  12:35-13:20  Jarabová

2. stupeň štvrtok 13:20-14:05   Jarabová
     ZŠ Zarevúca:                     1. stupeň             piatok  12:20-13:05   Mešková/ Kasanická

2. stupeň piatok   7:00 - 7:45   Mešková/Kasanická
     ZŠ Bystrická cesta:           1.a 2. stupeň             streda   12:30-13:15   Nováková
     Škola pre mimoriadne nadané deti štvrtok 13:15-14:00   Bázliková

V     ZŠ      Liptovská Štiavnica   sa vyučuje prvý stupeň vo štvrtok 8:25-9:10 Bázliková

V ZŠ  Likavka:
pre 1. stupeň ZŠ 1. stupeň štvrtok 12:20-13:05   Bázliková

V ZŠ  LISKOVÁ:

pre  1.-4. roč. ZŠ                1.stupeň    piatok 11:35-12:20 Bázlik
PRE  5.-9. roč. ZŠ                  2. stupeň    utorok 13:50-14:35   Bázlik
 ZŠ Liptovská Osada ročníky 4.-7.    utorok o 7:00 – 7:45 Bázlik

STREDNÉ ŠKOLY (sústredene):

(pre študentov ŠÚV, ZSŠ Sc. Viatora, O.A., Gymnázia) 
        streda          14:30- 15:15   v budove Gymnázia (v triede kvarty) Bázlik
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BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 
13. apríla 2011 - sa viacerí žiaci z náboženstva úspešne zapojili do biblickej olympiády v L. Mikuláši

V II. kategórii (roč. 5–6) sa na 6. a 7. mieste  umiestnili Paula a Viktória Vyšné z L. Osady. 
V III. kategórii (roč. 7–9) sa na 1. mieste umiestnila Deniska Blahútová, ktorá postúpila na
 celoslovenské kolo a na 3. mieste bola Veronika Švárna.

4. septembra 2011 sa uskutočnili služby Božie pri začiatku školského roka 2011/2012 
s požehnaním žiakov, študentov a pedagógov.

Vyučujúci   v     školskom roku 2010/2011:  
Mgr. Monika Mešková – katechétka           učí 2 hodiny (ZŠ Zarevúca)
PaedDr. Eva Nováková – katechétka         učí 1 hodinu (ZŠ Bystrická)
Ing. Zuzana Jarabová – katechétka učí 2 hodiny (ZŠ Sládkovičova)
Mgr. Patrícia Kasanická - katechétka učí 2 hodiny ( ZŠ Zarevúca)
Mgr. Ilona Bázliková – kaplánka učí 4 hodíny (ZŠ Dončova, ZŠ Likavka, L. Štiavnica, 

                       Škola pre mimoriadne nadané deti)
Mgr. David Bázlik – zborový farár učí 6 hodín (ZŠ Klačno, ZŠ Lisková, ZŠ L. Osada, 

Gymnázium a ostatné stredné školy)

       Učebnice: I. stupeň ZŠ : Pramienok; Prameň + pracovné listy k týmto učebniciam 
                        II. stupeň ZŠ:  Svetlo – biblické histórie, tiež Biblia, Slnko svieti pre všetkých. 

  Učebné pomôcky: Biblický atlas pre študentov; Sprievodca Bibliou pre študentov; pracovné listy – najmä pre 1.   
  stupeň ZŠ. 

  Učíme podľa osnov, ale miestami sme nútení učebné osnovy  prispôsobovať. Učíme mnohé málo početné skupiny 
žiakov, preto dochádza k spájaniu viacerých ročníkov na jednej hodine tak z I. stupňa ZŠ ako aj  z II. stupňa ZŠ; 
podobne k spájaniu  1. a 2. ročníka študentov SŠ.
S vedením škôl je dobrá a korektná spolupráca.  Škola dáva k dispozícii aj multimediálne pomôcky.  

Spolu na  ZŠ:  95 (+18) žiakov.
Spolu na  SŠ:  18 (+3) študentov.
Celkovo v šk. roku 2011/2012:  113 (+21) žiakov/študentov navštevuje vyučovanie NAV  

 Všetkým,  ktorí  sa  podieľajú  na  vyučovaní  náboženstva  v našom  zbore,  patrí  naše  úprimné  
poďakovanie. Je to totiž práca, ktorej treba venovať veľa prípravy a trpezlivosti a ovocie nie je vidieť  
ihneď. Napriek tomu je to práca, ktorá je siatím pre budúcnosť cirkvi.
 
Evanjelické školy

Viacero našich mladých sestier študuje na Ev. gymnáziu v L. Mikuláši, ďalšie prejavujú záujem 
o štúdium  od  budúceho  šk.  roku.  Z našich  terajších  študentiek  na  cirkevnej  škole  -  Evka  a Janka 
Vorekové, Veronika Čupková a Veronika Švárna slúžia pri príprave stretnutí dorastu a mládeže ako aj 
destskej besiedky.

     
IX. Evanjelická tlač

V r. 2011 sa v kostole predávalo týždenne 33 ks Ev. posla spod Tatier, počas sviatkov a v čase, keď vychádzali 
dvojčísla,  bolo  objednaných a predaných viac  výtlačkov,  niekedy aj  dvojnásobok.  Mimo toho odoberal  EPST 
v zbore nezistený počet  ďalších ľudí.  Odoberáme i obnovený časopis Evanjelický východ – 3 ks /2 bývajú na 
predaj a jeden pre knižnicu. Dávame vám ich dopozornosti. Je to veľmi kvalitné a obohacujúce čítanie. V predaji 
v kostole  bolo  tiež  10  ks   mesačníka  Cestou  svetla.  V r.  2011  sme  vydali  tri   čísla  zborového  občasníka 
ružomberských evanjelikov DEDIČSTVO.  Z toho vianočné bolo obsahom stručnejšie a nazvali sme ho Vianočný 
list.  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí  občasník pomáhali distribuovať tým, ktorých evidujeme v našej zborovej 
kartotéke. O DEDIČSTVO prejavuje trvalý  záujem i niekoľko ev. farských úradov a jednotlivcov mimo nášho CZ.  
Na internetových stránkach nášho CZ je občasník dostupný v elektronickej  podobe.  Ďakujeme tým, ktorí  sa 
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podieľali  na  tvorbe  občasníka  –  vlani  (K.  Dzuriak,  Z.  Jarabová,  členovia  DORASTu  a  MLÁDEŽe,   Z. 
Sedliaková, I. Bázliková, D. Bázlik, členovia ROS) . 
Poďakovanie  patrí  aj  Ing.  Rastislavovi  Sabuchovi  za  spravovanie  www  stránok  ružomberského  CZ 
www.ecavrk.sk . Na stránke sú vždy aktuality zo života ECAV u nás i v zahraničí, samozrejme z nášho zboru, 
fotky z podujatí, a taktiež kázne z nedieľ. Internetová adresa na ktorú môžete napísať, alebo sa informovať o CZ je 
ruzomberok@ecav.sk.

V CZ odoberáme 7  výtlačkov detského časopisu Nová DÚHA. 4 ks sú venované vyučujúcim /katechétkam/,  1 
ks  pre farský úrad a 2 ks jednotlivci, ktoré Dúhu odoberajú prostredníctvom farského úradu. Tranovského ev. 
kalendára na r. 2012 sa predalo cca 90 ks  ;  Stolového ev. kalendára na r. 2012: cca 80  ks, ročenky Tesnou 
bránou na r. 2012: 60 ks  – z toho po 1 exemplári dostali ako dar od zboru členovia spevokolu a zborového 
presbyterstva. 

Darované kalendáre a literatúra pri jubileách a návštevách sú zapísané v knihe darovanej literatúry.
Do zboru - pre farskú knižnicu - predplácame časopisy: EPST, Cestou svetla, Nová DÚHA, Tvorba T,  

Cirkevné listy, Evanjelické školy,  SEM-TEXT, Ehtos,  Rozmer, MoSt, Služba Slova. 
Darom dostávame:  štvrťročník  Informátor  združenia Ježiš pre  každého (JPK),  Informačný list   BTM, 

občasník Mládežníckeho centra ICHTHYS vo  Veľkom Slavkove, Info list Detskej misie, Lampa milénia (SČB),  
Info list EvS, Spravodaj VBH, Anténa, Spravodajca OZ Fórum života, Diakonia.sk , Hlas mučedníků. Prišli aj  
výtlačky časopisov: ROSA, Spektrum Ev. aliancie v SR a Spravodajca VCH. Výmenou za náš zborový občasník 
nám chodí Šumenie líp (zo zboru ECAV Necpaly).  Aj roku 2011 sme dostali do daru od misijnej spoločnosti :  
Missionwerk Werner Heukelbach čítanie publikácie na každý deň „Dobrá setba“ a rôzne druhy detských publikácií 
a kalendárov. 
Z Česka predplácame Kostnické jiskry – Evangelický týdennik (ET) a  polročenku Teologická reflexe. Časopisy si  
môžete vypožičať. 
Menší počet kníh sa predal aj spomedzi titulov vyd.  Polárka, EvS, MSEJK, Porta libri a Návrat domu. 

X.  Diakonická práca v zbore
Ak sme na začiatku hovorili o užitočnosti, toto je oblasť, kde nás Boh chce robiť užitočnými pre blížnych 
v núdzi a samote. 

Slúžiť praktickým spôsobom núdznym, znamená slúžiť samému Kristovi. Keď sa totiž dávame 
tým najmenším, stratených, núdznym, umierajúcim, dávame sa v skutočnosti Ježišovi. Ježiš hovorí, že tí, 
ktorí nasýtili núdznych, navštívili chorých, Jemu samému poslúžili. Čokoľvek ste urobili alebo neurobili  
jednému z týchto mojich najmenším, mne ste to urobili alebo neurobili.

Náš  cirkevný  zbor  nemá  organizovanú  diakonickú  prácu,  ani  neprevádzkuje  sociálne  ústavy. 
Viacerí  však  verne  a príkladne  opatrujú  svojich  blízkych  (rodičov,  starých  rodičov),  či  chorobou 
postihnutých príbuzných. 
Pre mňa je povzbudením aj to, že sú v našom zbore sestry, ktoré ak sa dozvedia a je to v ich možnostiach, 
navštívia  našich  chorých  bratov  a sestry  v nemocnici  alebo  v domácnosti.  Za  túto  službu  sa  chcem 
poďakovať hlavne sestre V. Ludrovcovej a sestre Z. Sedliakovej. Ak máme informácie o tom, že naši 
cirkevníci sa nachádzajú v nemocnici, snažíme sa ich navštíviť a povzbudiť aj na tomto mieste. 

Viacerí navštevujú a povzbudzujú našich bratov a sestry, ktorí pre vysoký vek alebo zdravotné 
problémy sa SB nemôžu zúčastňovať tým, že im nosia  kázne z nedelí  a sviatkov v písomnej podobe. 
Túto službu využívalo cca 50 cirkevníkov (vrátene desiatky tých, ktorí  bývajú v Domove dôchodcov 
v Likavke).
Usilujeme sa nezabúdať ani na jubilantov, najmä na tých najstarších, navštíviť ich, či pohľadnicou ich 
pozdraviť. 

       XI.  Nebezpečné vplyvy
V roku 2011 na viacerých členov CZ negatívne vplývali   ostré reakcie bratov z grémií  ECAV 

a tréningového  centra  Kompas,  ktorí  si  svoje  názory  k téme  charizmatického  ohrozenia  našej  cirkvi 
vymieňali  na stránkach EPST, čo z môjho pohľadu nebolo šťastným riešením. U niektorých veriacich 
sestier a bratoch to viedlo skôr k obavám a strachu o budúcnosť cirkvi. 
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Pre mladých bratov a sestry je často tým negatívnym vplyvom tlak rovesníkov, ktorý ide často proti 
Božím princípom. 

Viacerí  bratia  a sestry  spomínajú  návštevy  a zanietenú  agitáciu  svedkov  Jehovových  a ďalších 
duchovných prúdov, ktoré  vykazujú znaky sekty a snažia sa izolovať svojich členov od okolitého sveta 
a ich rodín.

       XII. Pastorálna činnosť

Okrem mnohých rozhovorov  s bratmi a sestrami priamo na  farskom úrade, konali obaja duchovní 
zboru pastorálne návštevy.  

Spolu bolo  vykonaných  154 (+16) pastorálnych návštev. 
Návštevy sú zaznamenané v Denníku pastorálnych návštev. Návštevy boli vykonávané v domácnostiach, 
pri   prisluhovaní  VP, pri  jubileách,   návštevy chorých a pod.  Tiež  v Domove dôchodcov v Likavke, 
v Ústrednej vojenskej nemocnici a v Liečebni dlhodobo chorých v Štiavničke (príležitostne).

V tejto  oblasti  je  stále  veľká rezerva.  Tá  spočíva  aj  v zapojení  neordinovaných do návštevnej 
služby. Ak máte dávku empatie a nie sú vám ľahostajní osamelí ľudia, berte to ako Božie volanie do tejto 
služby.  Aj  tento  druh  služby  mení  kvalitu  CZ aj jeho  obraz  v očiach  nášho  okolia  a teda  tiež 
prispieva k rastu CZ. Máme 1601 členov, mnohí sa dostanú do kontaktu s CZ len pri platení CP, čo nie 
je pre nich najlepšia motivácia zapojiť sa do CZ a pravidelne navštevovať SB. 

    XIII.  Činnosť presbyterstva
Celozborové presbyterstvo má spolu s predsedníctvom 27 členov. V roku 2011 sa stretlo dva krát: 
- pondelok 31. januára 2011 v zborovej miestnosti fary, kde presbyteri zhodnotili uplynulý rok, uvažovali 

o plánovaných aktivitách a pripravili výročný zborový konvent. Spoločne budovali svoje spoločenstvo aj 
vďaka spoločnej večeri, ktorú pripravil brat zborový dozorca

- 6. februára 2011 sa uskutočnil výročný zborový konvent.
- 26. marca 2011 sa predsedníctvo spolu s delegátmi z presbyterstva CZ  zúčastnili seniorálneho

 konventu.
- v pondelok 14. novembra 2011 sa v zborových priestoroch  stretlo presbyterstvo cirkevného zboru, aby 

zhodnotili život končiaceho roka 2011 a riešili aktuálne veci CZ
- Jednotlivé  sekcie  presbyterstva  sa  podľa  potreby  stretli  v priebehu  roka.  /hospodársky  výbor, 

stavebný výbor, inventarizačná komisia, pracovníci s deťmi a mládežou/
- 27. novembra 2011 sa presbyteri CZ zúčastnili vzdelávania presbyterov v Istebnom, kde slovom slúžil 

brat Kurt Westman z  Nórska
- Presbyteri  sa  striedavo  podieľali  v mesiacoch  apríl-máj  na  vyberaní  cirkevného  príspevku po 

Službách Božích v zborovej  miestnosti.  Každú nedeľu počas týchto mesiacov 4 presbyteri  konajú túto 
službu.

XIV. Mimozborová činnosť farára
V roku 2011 sestra kaplánka Ilona Bázliková administrovala CZ Leštiny. Zborový farár je členom 

seniorálneho  presbyterstva  LOS  a  členom  predstavenstva  neziskového  fondu  Lutherova  ruža. 
Niekoľkokrát  som publikoval  v EPST, v Evanjelickom východe.  Spracoval  som príspevky do Tesnej 
brány na rok 2012 a do Služby slova. 

Prihovoril som sa v Ludrovskom kostole všetkých svätých pri príležitosť 10. výročia útoku na budovy 
Svetového obchodného centra v New Yorku 11. septembra 2001

V mesiacoch október – december sme viedli kurz Manželské večery v CZ Žilina.
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     XV.  Zborový archív, knižnica, kronika, inventár

Zborová knižnica bola aj v priebehu roka 2011 doplnená viacerými zaujímavými titulmi. K 31.12. 2011 
sa v knižnici nachádzalo  3 262 titulov. Pribudlo 27 kníh.  Pravidelných čitateľov nie je mnoho. Chcem 
vás preto povzbudiť, aby ste využili možnosť nazrieť do zborovej knižnice. Je tam množstvo zaujímavých 
kníh,  ktoré  môžu  obohatiť  váš  duchovný  život,  ale  aj  prakticky  obohatiť  vaše  manželské  a  rodinné 
vzťahy. Stúpol však počet študentov (najmä KU.), ktorí žiadajú o radu, či pomoc  s literatúrou potrebnou 
k ich štúdiu. 

Zoznam kníh a časopisov v knižnici je dostupný ako na farskom úrade, tak aj na internetových  stránkach 
nášho zboru, za čo ďakujeme Ing. Rastislavovi Sabuchovi. 

Rovnako  ďakujeme  sestre  Anne  Ďurišíkovej  st.  z Ružomberka,  ktorá  ochotne  píše  zborovú kroniku. 
Ďakujeme  aj  sestre  učiteľke  v.  v.  Ľudmile  Muríňovej  za  písanie  kroniky  v Liskovej  i sestre  Viere 
Ludrovcovej za pomoc pri administratíve v našej farskej kancelárii. 

XVI. Občianske združenie V.P. Čobrdu
17. marca 2011  uskutočnilo  sa Valné zhromaždenie  OZ Vl.  P.  Čobrdu.  Na 2 % bolo v roku 2011 
vyzbieraných 2548,77 €. Bližšie informácie aj spôsob využitia týchto financií sa nachádza v záverečnej 
správe združenia.

     XVII.   Počet členov v zbore

V roku 2011 uhradilo CP   1 290 členov cirkevného zboru(- 95 oproti r. 2010). Výška CP bola aj v tomto roku 7 
EUR. Nárast neplatičov CP je spôsobený aj faktom, že vo vianočnom poslednom čísle časopisu Dedičstvo sme sa 
rozhodli neposielať upomienku. (Zaslaná bude pred Veľkou nocou 2012)

Výsledná štatistika nášho zboru vyzerá takto:
V porovnaním s minulým rokom nám v CZ pribudlo 5 členov. Je nás tak  dohromady 1601.

1089 členov máme v Ružomberku
    8 – v Kalamenoch 
 78 – v Likavke 
   7 – v Liptovskej Lúžnej 
    8 – v Liptovskej Osade 
  17 – v L. Sliačoch 
  92 – v L. Štiavnici 
222 – v Liskovej 
  11 – v Ludrovej 
  34 – v Lúčkach 
    4 – v Podsuchej 
  19 – v Štiavničke 
    7 – v Turíku 
    5 - v Liptovskej Teplej – Madočany 

Chcem sa poďakovať sestre Zuzane Jarabovej za to, že priebežne aktualizuje zborovú databázu, čo je pri 
počte členov CZ Ružomberok časovo veľmi náročné.
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XVIII. Záver
Chcel by som zakončiť jedným príbehom. 

Skoro ráno, prv než vošiel majster do dielne, nástroje mali schôdzu, aby si vyriešili niektoré problémy.
Zhromaždené pracovné nástroje vyzvali Kladivo k tomu, aby odišlo, nakoľko je pri práci dosť hlučné. 
Odpovedalo: „Ak ja odídem, musí odísť aj brat Nebožiec, lebo je taký nepatrný, že nerobí nijaký dojem.“  
Malý brat vstal a povedal: „Dobre, ale potom musí odísť aj brat Skrutkovač, lebo ho dokážete veľmi 
ľahko vytočiť a aj tak ho nedostanete z miesta.“ Brat Skrutkovač povedal: „Ak mám odísť, potom musí 
odísť aj brat Hoblík. Jeho práca je povrchná, nejde do hĺbky.“ Nato zareagoval brat Hoblík, že keď on 
pôjde,  musí  aj  brat  Pravítko,  lebo každého meria  podľa  seba,  ako by len  on  sám bol  správny.  Brat 
Pravítko  sa  sťažoval  na  brata  Brúsny  papier,  že  je  drsný  a  škriabe  na  zlom  mieste. 
V tom vošiel tesár z Nazareta, aby vykonal prácu dňa a použil všetky nástroje. Keď sa večer vzdialil, brat 
Pílka  vstal  a  povedal:  „Bratia,  pochopil  som,  že  sme  všetci  Božími  spolupracovníkmi  a  Pán si  nás 
každého použije podľa svojej potreby.“ Aj nám sa môže stať, že sa začneme porovnávať, kto vykonal 
viac,  kto  je  viac  užitočný.  Sme všetci  spolupracovníkmi  v Božej  ruke.  Záleží  len  na  tom,  či  sa  mu 
odovzdáme, či budeme ochotný vzdať sa svojich predstáv a nechať sa Ním viesť.

Ďakujem všetkým vám, ktorí ste svoju vieru a lásku k Pánu Bohu vyjadrili tým, že ste ochotne 
prijali službu v rôznych oblastiach CZ. Je to spôsob akým ste Boha oslávili.  Som presvedčený, že ste 
sami skrze svoju službu prijali Božie požehnanie. Pretože je pravdou, že ten, kto dáva, v skutočnosti aj 
dostáva. Ten, kto stráca svoj život, ten ho v plnosti získava. 

Ďakujeme Pánu Bohu aj za všetkých vás, ktorí CZ podporujete finančne i  modlitbami. Vďaka 
vám,  aj ďalším  podporovateľom,  nemá  náš  cirkevný  zbor  dlhy,  hoci  sa  v ňom  v r.  2011  podarilo 
zrealizovať finančne viaceré  aktivity i investície.

Ďakujem  bratovi dozorcovi Ladislavovi Zvarovi za to, že svoje skúsenosti i svoje dary ochotne 
vkladá  do služby Božej  Cirkvi  a svojou prítomnosťou  spája  bratov  a sestry  nášho CZ.   Chceme mu 
poďakovať za praktickú pomoc, rýchlosť jeho spoľahlivosť, za organizáciu mnohých bohoslužobných, 
hospodárskych a investičných udalostí v CZ. 
Naša vďaka patrí  bratovi kurátorovi Ladislavovi Teniakovi, ktorý sa spolu s viacerými bratmi verne stará 
o ružomberský kostol, zborový dom i farskú budovu. Tento rok vykonali rekonštrukciu prístreškov na 
budove fary i jedálne ZŠ Dončova/. Ďakujeme všetkým členom presbyterstva i všetkým neordinovaným 
spolupracovníkom za ochotu niesť časť zodpovednosti za CZ. 

Podobne ďakujeme tým, ktorí  spravovali  financie  CZ,  členkám Hospodárskeho výboru:  Márii 
Dzuriakovej,  Viere  Muríňovej;  revíznej  komisii  Márii  Kraľovenskej  a Blaženke  Raganovej,  sestre 
pokladníčke  a administratívnej  pracovníčke  Viere  Ludrovcovej,  ktorá  je  nám skutočne  pravou  rukou 
v kancelárii  a tiež  sestre  účtovníčke  Elenke  Šafekovej.  Rovnako  patrí  poďakovanie  všetkým,  ktorí 
vyberali cirkevný príspevok, roznášali zborový občasník.  
Chcem sa v mene CZ tiež poďakovať bratovi  Miroslavovi Halašovi, ktorý sa príkladne staral o farskú 
záhradu a bolo to  aj  vidno.  Ďakujeme všetkým,  ktorí  sa zúčastňovali/  zúčastnili  brigád a upratovania 
kostola. 
Napokon sme vďační za vaše modlitby a akúkoľvek podporu, ktoré ste venovali  nášmu zboru a jeho 
službe.
Mohli sme byť naplnení Božou dobrotou a dávať ju ďalej. Želám si, aby sme ako jednotlivci, ale 
tiež ako spoločenstvo, žili zmysluplný duchovný život aj v roku 2012. 

Amen!
 

21

21


