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SLOVO
NA ÚVOD
Rok 2007

Rok 2007 bol pre ružomberský
cirkevný zbor rokom príchodov
a odchodov. Počas viacerých slávností k vám prišli mnohí vzácni
hostia. Zo zboru po 12-ročnej službe odišiel zborový brat farár, počas
leta odišiel i brat kaplán. V septembri prišli noví služobníci. Aj o tom sa
dočítate v novom čísle Dedičstva.
Každý odchod i príchod vás určitým spôsobom ovplyvnil a možno i
zmenil. Chcem však upriamiť našu
pozornosť na príchod, ktorý zatieňuje všetky ľudské príchody aj odchody. Tento príchod zmenil tento
svet a spôsobil revolúciu v pohľade
na Boha. Boh už nie je to tajuplné
X, ktoré nikto nevie vyriešiť. Už nie
je hádankou. Boh si k nám našiel
cestu. Stal sa jedným z nás. Zobral
na seba ľudské telo s emóciami
i temperamentom (mimochodom,
niečo viac o sebe z hľadiska temperamentu sa dočítate v článku Zuzky
Jarabovej – Temperamenty).
Svojím prvým príchodom však
Ježiš otvoril novú epochu, kedy
k nám prichádza každý deň v Duchu Svätom. Táto epocha sa raz
zavŕši Jeho druhým príchodom.

Prorok Malachiáš tento príchod opisuje slovami:
Ajhľa prichádza.
Opisuje to prítomným časom ako
udalosť,
ktorá
sa už odohráva
a ktorá je
faktom. Nehovorí ani o tom, že Pán
príde, ak sa nám to bude hodiť, alebo ak Ho pozveme. Ani Jeho prvý
príchod nebol v réžii ľudí. On prichádza v Duchu Svätom, cez svoje
slovo k nám hovorí. Bude k nám
hovoriť aj počas týchto Vianoc, či sa
nám to páči alebo nie, či sa nám to
hodí alebo nie.
Malachiáš ďalej hovorí: Kto znesie deň Jeho príchodu? Ak ho
dnes odmietneme, potom budeme ťažko znášať deň Jeho druhého
príchodu. Prijmime Ho aj v tomto
adventnom čase ako návštevu, na
ktorú sa tešíme. Nech vás k tomu
pozitívne motivuje aj toto nové číslo zborového časopisu, ktoré držíte
v rukách.
Prajeme Vám požehnané čítanie
a Vianoce prežité v Božej prítomnosti.
David Bázlik
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Je zima a tma.
Vo vzduchu sa snehové vločky naháňajú spolu s vetrom.
Lietadlo nemôže pristáť.
Ľudia sú už nervózni z toho ako dopadnú na zem...
Pilot nevidí viacej ako ostatní cez malé okienka.
Kontaktuje sa s vežou na letisku.
Úplne dôveruje údajom, ktoré mu diktuje navigátor z veže.
Konečne sa objavujú dve dobré známe rady oranžových svetiel.
Pristávajú.
Niekedy aj ja musím riadiť svoj život v snehovej fujavici.
Mám obavy ako dopadnem.
Nevidím na cestu.
Mám strach, som nervózny.
Ale môj Boh vie, že: „nie je v moci človeka jeho cesta“ (Jer 10,23).
Vedie ma, aby som dobre „pristál“.
Bol by som hlúpy, keby som nepočúval jeho navigáciu.
Bolo by to nebezpečné pre mňa, keby som ju nepoužil.
Nemôžem si dovoliť nedôverovať Mu.
A tak otváram Bibliu a čítam:
Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom!
Ilona Bázliková

Inštalácia Mgr. Martina Šefranku v Bratislave
V nedeľu, 23. 9. 2007 o 5:00 ráno,
32 našich cirkevníkov nasadlo do
mikrobusu a osobného auta brata
konseniora Cingeľa, aby sa zúčastnili na slávnostných službách Božích
vo Veľkom kostole v Bratislave na
inštalácii nášho, teraz už bývalého
kňaza Mgr. Martina Šefranku. Na
začiatku cesty nám brat konsenior vyprosil požehnanie a ochranu
od Pána Boha. Cesta za častej hmly
ubehla veľmi rýchlo, pred 9:00 sme
už boli na mieste očakávaní celou
rodinou brata farára. Slávnostné
služby Božie sa začali o 9:30 privíta-3-

ním tunajšieho brata farára Michala Zajdena. Brat farár Boris Mišina,
konsenior bratislavského seniorátu
sa prítomným, ale hlavne inštalovanému bratovi farárovi, prihovoril slovom zo Žalmu 105, 1-5 v. Vo
svojom príhovore zdôraznil, že je
potrebné, aby sme spomínali na
svojich vodcov, hľadali vždy
a všade Pána Boha, boli vďační
za dobré, ale aj horšie veci v živote, hlásali Jeho dobré skutky
a evanjelium medzi ľuďmi. Slávnostný akt inštalácie potom vykonal
brat farár B. Mišina, konsenior bratislavského seniorátu, asistovali mu
Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko oravského seniorátu a Marek Cingeľ, konsenior LOS. Kázňou
slova Božieho z 1. Tes. 5, 18 – 20
poslúžil Vladimír Šefranko, otec inštalovaného. Za náš cirkevný zbor
sa potom prihovorila sestra Viera
Ludrovcová. Bývalý primátor JUDr.
Juraj Čech poslal p. farárovi ďakovný a zároveň pozdravný list, ktorý
potom prečítal brat Ján Mojš. Na
službách Božích tiež časť ružomberského spevokolu zaspievala pieseň
na oslavu Pána Boha Ja v srdci svet-

Slávnostný akt inštalácie

Záverečné požehnanie do novej služby
konseniorom Mgr. B. Mišinom

lo mám. K pozdravom sa pripojil aj
brat farár Tyrlík z Třanovic. Na službách Božích tiež poslúžil spevom
tunajší spevokol. Na záver za všetky
slová vďaky, povzbudenia, modlitby, účasť na inštalácii sa poďakoval
aj inštalovaný brat farár. Zároveň
tiež vyjadril vďaku svojim rodičom
i celej svojej rodine. Zdôraznil, že
bez Pána Boha nie je žiadna práca
požehnaná, a že by chcel byť i naďalej len „oslíkom“ a niesť Pána Ježiša
medzi ľudí. Slávnostné služby Božie
sme ukončili spoločným spevom
evanjelickej hymny Hrad prepevný
je Pán Boh náš.
Po skončení služieb Božích sme
sa spoločne odobrali ku evanjelickému domu sociálnej starostlivosti
na Partizánskej ulici, kde na vežu
budovy nad kaplnkou bol posvätený seniorkou LOS K. Hudákovou
kríž, ktorý po 56 rokoch opäť čnie
nad bývalou evanjelickou nemocnicou. V tomto komplexe sídlia, alebo
budú sídliť rôzne inštitúcie, internát
pre evanjelických študentov, ubytovanie pre seniorov. Na záver posviacky sme spoločne zaspievali pieseň
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č. 278. Po skončení programu bolo
pre nás prichystané občerstvenie.
Pred 15:00, za vyprevádzania p. farára Šefranku a jeho rodinky, sme sa
rozlúčili a pobrali na cestu domov.

Milý brat farár, modlím(e) sa, aby
Pán Boh požehnal a pomáhal vám
pri všetkej práci byť „dobrým pastierom“ v novom cirkevnom zbore.
Zuzana Sedliaková

VEĽKÁ VĎAKA

List venovaný bratovi farárovi Šefrankovi
Ani neviem, čím začať, čo povedať, ako to povedať, no na začiatku
tohto listu si dovolím vysloviť „veľká
vďaka“, Vám, pán farár, Martin Šefranko od mojej osoby i mojej rodiny. Toto poďakovanie tiež patrí od
vašich „ovečiek“, o ktoré ste sa počas
12 rokov pôsobenia v našom Ružomberskom cirkevnom zbore tak
vzorne starali. Prišli ste ako mladý
(čerstvý) kňaz so svojou manželkou. S láskou sme vás sprevádzali
počas celého vášho pôsobenia (možno v niektorých prípadoch aj s nepochopením – odpusťte nám to),
odchádzate ako zrelý muž a kňaz
so svojou rodinou. Je toho dosť, čo
sa vám počas vášho pôsobenia podarilo urobiť v našom zbore – rôzne opravy fary, kostola, záhrady,...
– všetko je viditeľné, netreba ani
zdôrazňovať. Boli ste nám ako otec
či matka, ktorým možno predložiť
svoje problémy, starosti na riešenie.
Boli ste vždy ochotný poradiť, pomôcť a privítať s milým úsmevom, či
slovom. Aj váš duchovný záber bol
široký – od škôl až po ústav nápravnej výchovy. Ej, ťažké to boli služby
Božie 29.7.2007, keď ste sa lúčili
so svojím zborom a my v laviciach
sme sledovali každé vaše slovo, vašu
tvár. Pán farár, rovnako nezabud-

neme ani na tie krásne poznávacie
zájazdy doma i v zahraničí. Ďakujeme za povzbudenie do ďalších
dní vašou kázňou (Mt. 7,24 - 27),
Žalmom 115,1 – 14 a požehnaním
z listu Fil. 1,27. Prosíme vás o modlitby za náš zbor, aby sme si vyvolili
dobrého pastiera, ktorý by pokračoval v rozbehnutej práci. My sa tiež
chceme modliť za vašu rodinku.
Nám v nedeľu na poslednej rozlúčke s vami bolo veľmi ťažko, i slzy sa
zaleskli, no cirkevný zbor v Ružomberku je tu i naďalej a v ňom mnoho
dobrých a ochotných ľudí, len kňazi
sa menia. Neostáva nám preto nič
iné, len pokračovať v práci, ak Pán
Boh dá, s ďalším, pre nás s novým
duchovným pastierom. Chcem na
záver ešte raz vysloviť veľké ďaku-
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Rozlúčka zboru s br. farárom
Mgr. M. Šefrankom

jem a prajeme vám veľa zdravia,
sily, úspechov v novom pôsobisku
a ďalšie Božie vedenie. Budete nám

všetci chýbať - a to vyslovujem, myslím si, že za mnohých.
Zuzana Sedliaková

Pozdrav dorastu pri rozlúčke so zborovým farárom

Zborové zhromaždenie počas rozlúčky so zborovým farárom
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NA SLOVÍČKO s ...
Bázlikovcami...
Keď odchádza dobrý kňaz zo zboru, je to pre zbor vždy ťažké. Pred presbyterstvo bola predložená zodpovedná úloha – nájsť vhodného kandidáta na
miesto zborového farára. O to viac sa tešíme, že Pán Boh daroval nášmu cirkevnému zboru dvoch služobníkov, kazateľov Božieho slova, čo bolo pre rozsiahlosť a množstvo práce v zbore doslova nevyhnuté. Brat farár David Bázlik
bol zvolený za zborového farára pre náš cirkevný zbor, jeho manželka Ilona
ako námestná farárka na kaplánskom mieste.

1. Vitajte v Ružomberku. Aké
sú vaše prvé dojmy?
IB: Máme zmiešané pocity, pocity
očakávania pre nás osobne, našu
rodinu. Sú tu nové tváre, nové mesto,
nový byt, proste veľmi veľa nového...
Je to ťažké začínať odznova, ale vieme,
že nás Boh vedie aj v tomto zbore.
Sme požehnaní ľuďmi, ktorými sme
obklopení. Dúfame, že sa spoločne
staneme rodinou.
2. Skúste sa nám čitateľom
v skratke predstaviť.
IB: Obidvaja pochádzame z obcí,
ktoré sú známe keramikou. Manžel je
z Modry, ja som z Pozdišoviec. Manžel
pochádza z väčšej rodiny, zo štyroch
súrodencov, ja som jediná dcéra svojich rodičov. Desať rokov sme slúžili
v cirkevných zboroch Gelnica a Krompachy a spomeniem aj dcérocirkev
Veľký Folkmar. Prišli sme tam po škole ako kapláni, tam sa narodili aj naše
dve deti, Rebeka (9) a Šimon (6).
3. Ako si zvykli deti na nové
prostredie?
IB: Rýchlejšie ako my. Už majú
kamarátov, v škole, kde Rebeka

navštevuje tretiu triedu a tak isto aj
Šimon v škôlke. Prvé dva týždne boli
ťažké aj pre nich. Cudzie učiteľky,
neznámi spolužiaci, nové systémy
v škole. Rebeka si doteraz nevie zvyknúť na nosenie papúč do školy, stále
sa pre nich vracia. Ešte šťastie, že škola
na Dončovej je blízko. Myslím si, že sa
im tu zapáčilo veľa vecí, napriek tomu
pre nich Gelnica vždy zostane rodné
a samozrejme najkrajšie mesto.
4. Rebeka, Šimon, čo sa vám
páči v novom meste? Čo je iné?
RB: Páči sa mi, že máme taký pekný
kostol s hodinami, aj centrum mesta
je celkom pekné. A je tu veľmi dobrá
besiedka pre deti. Čo je iné? Určite
voda. No, a samozrejme vzduch,
vzduch je iný. A škoda, že tu nemajú
banícke múzeum. (To v Gelnici
bolo, ale zasa tam nebolo Liptovské,
budeme ho musieť navštíviť.)
ŠB:... najviac sa mi páčia kamaráti
v škôlke, iné... jeeéé...hmm...vzduch 
5. Prezraďte nám nejaké veci
zo súkromia. A čo vás (ne)teší.
IB: Rozhodli sme sa, že ja prezradím niečo na manžela a naopak. Takže
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váš nový brat farár je človek, ktorý vie
navariť najlepšiu krupicovú kašu. Ja
som ju zatiaľ počas nášho spoločného
manželského života (dvanásť rokov)
neuvarila ani raz. Má rád džez, gospel,
vôbec hudbu ako takú. Má pozitívny
vzťah k hudobným nástrojom, to znamená, že ich aj rád používa. A musím
povedať, že sa to aj dá počúvať. Teší ho,

alizmus a vracia ma späť do reality,
keď som „mimo“. Manželka je však aj
napriek tomu romantickou dušou.
6. Máte za sebou 10-ročnú prax
v zbore Gelnica a Krompachy. Čo
vás viedlo k rozhodnutiu zmeniť
miesto vašej služby?
DB: Pozvanie z Ružomberka.
(Smiech...) To by som si svoju odpo-

keď počuje, vidí a môže prežívať pozitívnu odozvu, spätnú väzbu na svoju
prácu v zbore. Neteší ho, keď zabudnem urobiť niečo, o čo ma poprosil.
A to sa mi stáva dosť často. Ale napriek
tomu zostáva optimistom.
DB: Moja manželka je na rozdiel
odo mňa realistka. Ja vidím veci také,
aké v skutočnosti ešte nie sú, ale
mohli by byť. Ona vidí veci a situácie,
aké naozaj sú a tým vyvažuje môj ide-

veď asi veľmi zjednodušil, však? Na
druhej strane, na zodpovedanie tejto
otázky by som potreboval aspoň
jednu stranu A4. Bola to totiž kľúčová otázka roku 2007 pre celú našu
rodinu. Pokúsim sa teda odpovedať
čo najstručnejšie. Naše rozhodnutia ovplyvňujú viaceré faktory. Sú to
emócie, rozum i vonkajšie faktory ako
napr. rady druhých ľudí. Treba však
povedať aj to, že všetky tieto faktory
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používa aj Duch Svätý k tomu, aby nás
viedol. V konečnom dôsledku záleží
na tom, ako my vyhodnotíme tieto
signály a tiež či máme otvorené oči,
uši aj srdce pre Božie vedenie. Preto
vnímame, že to nebolo len „niečo“,
čo nás viedlo, ale aj Niekto, kto nám
otvoril dvere, na ktoré sme vlastne ani
veľmi neklopali. Tým niekým nemyslím bývalého brata farára. Ale aby som
zo seba nerobil len duchovnú bytosť,
budem konkrétnejší a spomeniem aj
tie rozumové dôvody a naše pocity,
ktoré nás viedli k zmene.
S pribúdajúcimi rokmi v Gelnickom
cirkevnom zbore sa prehlbovali aj rozrastali naše vzťahy s bratmi a sestrami,
rástla aj naša láska a spolupatričnosť
k zboru. Po niekoľkých rokoch sme si
nevedeli predstaviť, že by sme mohli
niekedy toto všetko opustiť. Tento jav
však v sebe nesie aj negatívne stránky.
Ako služobníci máme tendenciu „privatizovať“ Božie dielo, na ktorom sa
z časti podieľame. A to, čo sa nám
podarilo a osvedčilo, začíname si konzervovať. Človek začína svoju identitu
odvodzovať od toho, čo sa mu podarilo a čo dosiahol.
My sme si uvedomili, že nie sme
v zbore preto, aby sme sa dokonale
usadili zabývali a zakonzervovali spôsoby, ktoré nám fungovali a priniesli
požehnanie. Posledný rok sme preto
cítili, že je čas vzdať sa toho, čo vlastne
nie je naše, a teda opustiť Božie dielo,
na ktorom sme si zakladali a v určitom
zmysle sme na to boli hrdí.
Taktiež po rokoch začne človek
nabiehať do určitých stereotypov
a stráca ochotu ísť do nových vecí – aj to
sme cítili. A tak sme sa rozhodli opustiť
zabehané chodníčky a opustiť pozície,
ktoré sme si postupne vytvorili.

A hoci bol pre všetkých nás
Ružomberok neznámym miestom aj
krajom (je totiž viac ako 200 km od
našich rodín), pri našom rozhodovaní
zohral úlohu aj fakt, že v Ružomberku
je živé spoločenstvo, kde môžeme
nájsť svoj duchovný domov aj my, aj
naše deti, a tak rásť v spoločenstve
s inými ľuďmi.
7. Máte už predstavu o tom,
kde by ste chceli položiť ťažisko
vašej služby?
DB: V mojej službe považujem za
kľúčové:
- viesť ľudí k osobnému vzťahu
s Pánom Ježišom Kristom, motivovať ich k duchovnému rastu
a k službe druhým
- tým druhým cieľom je vytvárať podmienky k tomu, aby cirkevný zbor
bol skutočnou Božou rodinou, kde
môžu existovať hlboké bratskosesterské vzťahy a je v ňom miesto
pre mladých aj starých, zdravých aj
chorých.
Dôležitým prostriedkom k tomu,
aby sa to mohlo stať realitou, je motivovať k duchovnému životu strednú
generáciu. Ak vedieme rodičov
k rozhodnutiu žiť s Ježišom Kristom,
nepriamo privádzame k duchovnému
životu aj ich deti. Toto je princíp, ktorý
udržal pri živote cirkev počas 2000
rokov jej existencie.
8. Čo vás príjemne potešilo,
máte nejaké očakávania?
DB: Príjemné bolo zistenie, že v cirkevnom zbore je mnoho tých, ktorí sa
podieľajú na živote cirkevného zboru.
Mojím očakávaním je, že sa ich rady
ešte rozrastú. Potešili sme sa aj bohatej knižnici v cirkevnom zbore.
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Rozprávala sa Zuzana Jarabová

INŠTALÁCIA ZBOROVÉHO FARÁRA MGR. DAVIDA BÁZLIKA
Bolo to veľmi chladné, mrazivé ráno.
No myslím si, že kto prišiel, neoľutoval. Vo vnútri bolo cítiť teplo (nielen
z vyhriateho kostola). Slávnosť inštalácie Davida Bázlika, ktorá bola naplánovaná na 18.11.2007, bola skutočne
plná „tepla“, radosti, že po nedávnom
odchode zborového farára Martina
Šefranku sa zboru v pomerne krátkom
čase podarilo zvoliť si nového kazateľa Božieho slova. Na úvod slávnosti,
zborový dozorca domácich viery, ale
aj mnohých pozvaných hostí, privítal. Inštaláciu vykonala sestra seniorka Mgr. Katarína Hudáková, asistovali jej Mgr. Martin Šefranko, zborový farár v Bratislave a Mgr. Martin
Chalupka, zborový farár v Marhani.
Sestra seniorka si ako základ svojho

príhovoru zvolila text z listu Kol.
4:17 – usiluj sa vyplniť službu, ktorú
si prijal v Pánu. Pripomenula, že
služba nového zborového farára nie
je ľudská, ale Pánova, ktorej cieľom
je spasenie hriešnikov. A k tomuto
cieľu má byť nasmerované všetko.
Zdôraznila, že dobrý farár potrebuje
poznať poslucháčov – teda rozprávať
sa s nimi, neuzatvárať sa pred nimi,
mať pre nich otvorené srdce a poznať
slovo Božie – byť zakotvený v Ňom
a v Jeho učení. Kázňou Božieho slova
poslúžil brat farár Samuel Linkesch
z Košíc. Vo svojej kázni z 2. Tim. 2:1-2
vyzdvihol 4 veci, ktoré chcel apoštol
Pavol pripomenúť svojmu žiakovi
Timotejovi a chce pripomenúť aj nám.
1. Posilňuj sa milosťou – pamätajme

(zľava) brat kaplán M. Kerekréty, bratia farári - D. Bázlik, S. Linkesch,
Ľ. Turčan
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Požehnanie od seniorky pre nového zborového farára

– náš zdroj sily je v milosti Pána Ježiša
Krista. Nie je lepší zdroj. Zdôraznil, že
potrebujeme byť vytrhnutí z hriechu,
nie snažiť sa vylepšovať svoj život.
2. Počul si pred mnohými svedkami... – buďme vďační za všetkých
ľudí, ktorých Pán Boh akýmkoľvek
spôsobom použil na náš kresťanský
rast. Pamätajme, že v kresťanstve nie
sme prvolezcami, ale sme súčasťou
Kristovej cirkvi. 3. Zveruj to spoľahlivým ľuďom – čiňme učeníkov,
ako to robil Pán Ježiš, ale pamätajme
tiež na to, že to, čo Pán Ježiš chce, je,
aby sme boli predovšetkým s Ním. 4.
Schopní aj iných vyučovať – buduj
spolupracovníkov, radšej nech niečo
menej dôležitejšie ustúpi, ale dôležité
je, aby v zborovej práci, pri budovaní
Božieho kráľovstva, mohli byť zapo-

jení nielen ordinovaní kňazi, ale najmä
neordinovaní bratia a sestry. Na slávnosti vystúpil tiež domáci spevokol,
spevom poslúžili aj deti a dorast. Na
inštaláciu prišli aj bratia a sestry z cirkevného zboru Gelnica a dcérocirkvi
Veľký Folkmar. Pri tejto príležitosti
odzneli pozdravy od mnohých pozvaných hostí. Novoinštalovanému bratovi farárovi spolu aj s manželkou prajeme veľa Božieho požehnania v ich
službe na novom mieste. Modlíme
sa o to, aby Kristus mohol prebývať
vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste
mohli so všetkými svätými vystihnúť,
čo je to za šírka a dĺžka, výška a hĺbka,
a poznať lásku Kristovu, ktorá je nad
všetky známosti, aby ste boli naplnení
všetkou plnosťou Božou. Ef. 3:17-20.
Zuzana Jarabová
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Dva kríže
Pri príležitosti inštalácie zborového farára venoval cirkevnému zboru akademický maliar Milan Gromnica nový kríž na oltár. Predstavujeme vám ho slovami jeho autora.
Dva kríže som chcel spojiť. Ten drevený vzadu – je kríž „skutočný“, historický – akosi tak nejako mohol vyzerať v časoch pred 2000 rokmi.
Dve brvná - nástroj popravy.
Druhý kríž je symbolom, svieti. Je to
kríž, ktorý nesie v sebe presah v čase
a priestore...a azda aj v našich mysliach a srdciach.
Je pre nás návodom ako zvíťaziť
nad bolesťou a každodenným trápením. Stačí naň s hlbokou vierou
pomyslieť.
Z toho pustého kameňa Golgoty
vyrastá pre nás nádej, iba my
nesmieme odvracať tvár od tohto
zázraku dejín.
A ak čírou náhodou hmatom slepec
prečíta písmená INRI,
v tom okamihu jeho ťažoba poľaví.
Milan Gromnica, akadem. maliar

Nezostali skryté
Prednedávnom sa naši konfirmandi
prvého ročníka učili, čo sú to apokryfy
a aké sú to kanonické knihy Biblie.
Možno ste aj vy počuli názov ako 1.
kniha Makabejská alebo Sírach, či
Múdrosť Šalamúnova. Sú to názvy kníh
zo starozmluvných apokryfov, ktoré
vyšli v roku 1990 aj v slovenčine.
Kresťania v druhom storočí tieto
spisy vyradili zo zoznamu kníh, ktoré
sa mali dostať do Biblie, pre ich nie
príliš jednoznačný pôvod, alebo jednoducho pre to, že nie je v nich Božie
slovo, ktoré by nás viedlo k rozhodnutiu žiť život viery s Bohom, ale aj

z mnohých iných dôvodov. Preto
sa do Biblie, ktorú máte doma aj vy,
dostalo „len“ 66 kníh, ostatné zostali
skryté (krypto = skrytý) pred ľuďmi,
aby sa nešírili legendy a polopravdy.
Ale len na určitý čas. Nedávno som
čítala recenziu brata Bándyho, profesora na EBFUK, na trojzväzkové
vydanie novozákonných apokryfov
v češtine, ktoré spracovala pracovná
skupina pod vedením P. Pokorného
a J. Dusa.
Prvý zväzok, ktorý má názov
Neznáme evanjelia obsahuje niekoľko spisov, ktoré hovoria o živote
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Ježiša. Je to Tomášovo evanjelium,
Evanjelium Spasiteľa alebo Rozhovor
so Spasiteľom a ďalšie krátke spisy.
Každý text sa začína úvodnou štúdiou.
Sú tam kapitoly týkajúce sa Piláta, či
Ježišovho detstva a podobne. Všetky
tieto spisy umožňujú hlbšie nahliadnuť do doby, kedy sa tvoril kresťanský
kánon. Ak spoznávame i takéto diela,
dokážeme tak viac oceniť triezvosť
vtedajšej kresťanskej cirkvi a spoznať
vedenie Svätého Ducha, kedy sa určovalo, ktoré evanjeliá sa dostanú do
Novej zmluvy a ktoré spisy zostanú
mimo nej. Druhý zväzok pod názvom
Príbehy apoštolov obsahuje apokryfné
príbehy o apoštoloch, ale je tam napríklad i spis o smrti Panny Márie. Všetky
spisy sú opatrené úvodom i kritickým
komentárom.
Tretí, záverečný zväzok, ktorý bol
vydaný ako posledný pod názvom
Proroctvá a apokalypsy, sa pohybuje na rozhraní medzi kresťanstvom
a židovstvom a je tu ťažké určiť deliacu
čiaru medzi nimi. Zjavenia a videnia

opisované v týchto spisoch sa pripisujú mnohým biblickým i nebiblickým postavám.
„Vydanie týchto troch dielov novozákonných apokryfických kníh je
pozoruhodný i vedecký počin“,
píše brat Bándy vo svojej recenzii.
„Ranokresťanské texty, o ktorých sme
vedeli a počuli len z druhej ruky, sa
tak pre nás stali dostupnými.“
Chcem ale dodať, aby sme po týchto
spisoch nesiahali ako po nejakej skrytej Biblii, ktorej pravda konečne teraz
vyšla najavo. Ak sa vám apokryfy
dostanú do rúk, rozmýšľajte, prečo
sa tieto spisy nedostali do Biblie, do
kánonu, medzi knihy, ktoré sú pre nás
meradlom a pravidlom života, ako to
vyznávame v cirkvi. Tak ako začiatkom druhého storočia nášho letopočtu, tak i dnes tieto spisy zostávajú
mimo Božieho slova, aj keď to, že sú
skryté sa už zďaleka povedať nedá.
S použitím recenzie Juraja Bándyho,
ktorá vyšla v novembrovom čísle Cirkevných
listov spracovala Ilona Bázliková

Aj smiech je Boží dar
O krste
Ohromné, - hovorí kňaz po krste, - vaše bábätko sa
držalo veľmi statočne.
- Niet divu, - odpovedá otec hrdo, - veď sme to aj
s krhlou trénovali celý týždeň.
Po službách Božích kňaz pokrstil dieťa a pyšná
rodina sa potom fotografovala. Po mesiaci kňaz
krstil znova a všimol si, že pri krstiteľnici stojí tá
istá rodina.
Vari som vám dieťa nekrstil už pred niekoľkými
týždňami?
Ale áno, - povedala matka, - ibaže nám nevyšli fotografie.
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Temperamenty
Väčšina detí sa od seba líši. Jeden
manžel spolu s manželkou robili 22
rokov výskum a zistili, že osobnosť
dieťaťa, ktorú má pri narodení sa
v priebehu života dieťaťa nemení. Ak
vieme a poznáme temperament dieťaťa, pomôže nám to potom pri jeho
výchove. Biblia nám hovorí, že my
ľudia sa rodíme s 2 prirodzenosťami.
Žalm 51 nám hovorí, že sme počatí
v hriechu a Žalm 139 nám hovorí, že
sme Bohom stvorení. Práve v týchto
dvoch faktoch je zahrnuté tajomstvo.
Dobré, kladné vlastnosti pochádzajú
od Boha, zlé veci, slabosti sú dôsledkom pôsobenia prostredia hriechu.
O temperamentoch písal už grécky
filozof Hypokrates. Na to, aby popísal
všetky temperamenty, použil 4 grécke
slová. Tie štyri slová sú: sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik, ktoré
označovali 4 telesné tekutiny. Musíme
si však hneď na začiatku povedať, že
nikto z nás nie je čistý temperament,
ale je kombináciou viacerých, no
obyčajne jeden alebo dva u človeka
najviac prevládajú. Je však rozdiel
medzi tým, čomu hovoríme temperament a čo nazývame charakterom.
Temperament = črty, s ktorým sme
sa narodili, o tom sme nerozhodli
my sami. Charakter = to je temperament, s ktorými sme sa narodili
a všetky zmeny, ktoré sa s ním udiali.
Temperament je niečo, čo nemôžeme
zmeniť, ale charakter môžeme meniť.
Veľakrát sa snažíme meniť naše správanie a myslíme si, že tým zmeníme
aj naše srdce. Ale to nie je správne.
Potrebujeme nechať, aby Boh skrze
Ducha Svätého najprv zmenil naše
srdce a to potom vyvolá aj zmenu

v našom správaní. Ak sa nám náhodou podarí zmeniť naše správanie
a nezmeníme naše srdce, urobili sme
iba jednoducho to, že sme si nasadili
„masku“, pod ktorou iba niečo zakrývame.
Pozrime sa postupne na silné a slabé
stránky jednotlivých temperamentov.
Sangvinik je najväčším extrovertom.
Žije pre danú chvíľu, pre to, čo sa
deje teraz. Netrápi ho budúcnosť ani
minulosť. Je veľmi zhovorčivý. Keď sa
narodí dieťa s takýmto temperamentom, obyčajne už veľmi skoro začína
hovoriť. Má sklony dotýkať sa ľudí,
objímať sa, maznať,... Keď sangvinik
vyrastá, objavujú sa jeho ďalšie črty.
Je z mnohých vecí nadšený, vždy sa
rád púšťa do niečoho nového, ľahko
sa zblíži s ľuďmi, komunikuje s nimi,
ľahko odpúšťa. Pretože žije v danom
okamihu, obyčajne má krátku pamäť.
Nikto nebude tak veľmi milovať a tak
rýchlo na vás zabudne ako sangvinik. Cholerik žije v budúcnosti. Od
narodenia začína pracovať na svojej
kariére. Je veľmi nezávislý. Potrebuje
sa pohybovať. Keď vyrastá, má sklony
tvrdo pracovať. Veľa plánuje. Rád rozdáva prácu pre druhých. Dokáže zvládať ťažké, nepredvídateľné situácie.
Melancholik žije v minulosti. Stále
si pamätá na veľa vecí z minulosti. Je
veľmi citlivý, svedomitý, kreatívny, precízny. Ide mu o dokonalosť v každom
ohľade. Všetko plánuje presne do
detailu. Má potrebu robiť všetko
presne a správne. Flegmatik nežije
ani v minulosti, ani v prítomnosti, ani
v budúcnosti. Je úžasný divák. Rád
sa pozerá na to ako život plynie. Je
spokojný, vyrovnaný, moc sa nepresa-
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dzuje, nepredvádza. Málo hovorí. Keď
vyrastie, v jeho prítomnosti sa človek
veľmi dobre cíti. Pozrime sa teraz
spoločne na slabé stránky jednotlivých charakterov. Slabé stránky – to
sú všetky veci, ktoré hriech spôsobil
a tým narušil pôvodný Boží zámer.
Sangvinik je impulzívny rozprávač,
má sklony preháňať. Do miestnosti
zvyčajne vchádza svojimi ústami.
Má obyčajne veľmi slabú vôľu. Bude
mať tie najlepšie zámery, nasľubuje a
v tom momente tomu bude aj veriť.
V tej danej chvíli všetko, čo povedal, aj
skutočne myslí vážne, ale o 10 minút
je to už inak, už to neplatí, lebo on žije
v prítomnosti. Bude mať vždy skony
vyniknúť v skupine. Väčšina z toho, čo
robí, je dané jeho pocitmi a emóciami.
Nie je rád sám a má sklon nehovoriť
pravdu. Ak ho prichytíte pri niečom
zlom, bude klamať. Nie je celkom
presný, čo sa týka faktov. Cholerik
je niekedy arogantný a má sklony byť
veľkým šéfom. Ťažko toleruje niekoho

iného, má sklony panovať, má problém ospravedlniť sa („veď ja mám vždy
pravdu, prečo sa mám teda ospravedlniť“ – myslí si). Melancholik potrebuje všetky veci prežuť (ako keď krava
prežúva). Keď ho urazíte, v tej chvíli
nič nepovie, prehltne to a má to tam
uskladnené, ale keď to príde späť na
povrch, opäť to „prežuje“ a tak to ide
dookola. Je ochotný odpustiť, ale má
veľký problém zabudnúť. Chce dokonalosť každého detailu. Raz je úplne
hore, potom úplne dole. Všetko chce
robiť dokonale. Flegmatik je skoro
ako dokonalé dieťa. Keď ho budete
tlačiť tam, kde on nebude chcieť,
vtedy dokáže byť niekedy veľmi tvrdohlavý. V dospelom veku má skony
byť lenivý a nezodpovedný. Oveľa
radšej pozoruje prácu ako sa zapája
do práce. Tak čo, našli ste sa? Neskôr si
spoločne uvedieme biblické príklady
ľudí jednotlivých temperamentov.
(pokračovanie v budúcom čísle)

spracovala Zuzana Jarabová

Od uzávierky DEDIČSTVA č. 2-2007 až doposiaľ boli v našom cirkevnom zbore

- pokrstení: Sophie Krettová, Matej Mach, Peter Makovický, Tomáš
Makovický, Marek Kankríni z Ružomberka, Tereza Chebenová
z Hradca Králové, Dominik Jurík z Likavky, Ema Krenželáková, Adam
Chválnik z Liskovej, Adrián Kojdiak z Ružomberka, Lenka Ludrovcová
z Ružomberka, Natália Palčinská z Ružomberka
- konfirmovaní: Milan Kankríni – z Ružomberka;
- sobášení: Jozef Sasko (bez vyznania) & Mgr. Andrea
Srpoňová (ev.) z Ružomberka; Erich Považský (r.k.) z Liskovej
& Melanie Kratz (ev.) obaja z Nemecka – ženích má rodinné
korene v Ružomberku;
- pochovaní: Anna Ferencová 73 r. z Ružomberka, Elena Grešová
82 r. z Liskovej, Emil Rezák 76 r. z Ružomberka, Ondrej Šaling 93 r.
z Ružomberka, Božena Lacová 98 r. z Ružomberka, Ľubica Krakovská
71 r. z Ružomberka, Milota Švecová 64 r. z Ružomberka, Ján Mudronček
79 r. z Ružomberka, Marta Buociková 93 r. z Ružomberka.
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ČO SA UDIALO
11.7. – v kostole sa konalo stretnutie s hosťami Škandinávie /Dánska
(2), Švédska (3) a štyroch desiatok z Nórska. Išlo o druhú skupinu bratov a sestier zo Slovenskej
evanjelickej misie v Škandinávii.
Hostí viedol švédsky brat farár Curt
Westman, ktorí poslúžil aj biblickým
príhovorom a sprevádzal (i tlmočil)
Ing. Mgr. Slavomír Slávik – riaditeľ
Slovenského evanjelizačného strediska pre masmédiá. V rámci večera
koncertoval nórsky mužský kvintet.
Z domácich sa podujatia zúčastnilo 40 ľudí. Viaceré sestry výdatne

pomohli pri obsluhe hostí v rámci
ich pohostenia na záver večera.
15.7. – v našom kostole kázal brat
konsenior Marek Cingeľ z Veličnej.
Brat farár Šefranko z poverenie sestry
seniorky kázal na službách Božích
v kostole v pribylinskom skanzene
v rámci Nedele rodákov.
19.7. – v prítomnosti predsedníctva
LOS ECAV a predstaviteľov ružomberského ev. cirkevného zboru odovzdal brat farár Šefranko správu farského úradu Ľubomírovi Turčanovi
– ev. farárovi zo susedného zboru v
Partizánskej Ľupči. Ten sa na základe
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poverenia predsedníctvom LOS stal
administrátorom nášho zboru do
obsadenia uprázdneného farárskeho
miesta novým zborovým farárom.
Predsedníctvo seniorátu sa následne
zúčastnilo aj na večerných službách
Božích a rokovania zborového presbyterstva.
21.-28.7. – vo Veľkom Slavkove
sa konal tábor pre deti zorganizovaný žilinským a ružomberským
ev. zborom. Z nášho zboru sa ho
zúčastnilo 8 detí a vedúca Zuzana
Jarabová.
27.7.
–
pravidelného
piatkového stretnutia dorastu sa zúčastnilo 21 členov dorastu z ev. cirkevného zboru v Krupine, ktorí boli na
týždennom prázdninovom tábore
v Ľubochni.
29.7. – na službách Božích sa konala

rozlúčka so zborovým farárom
Martinom Šefrankom. Spevokol
zaspieval pieseň: „Túžim Pánovi
svojmu sa podobať“, dorast a súčasná
mládež: „Aj keď Ťa nevidím, viem, že
si tu“ a bývalí ružomberskí mládežníci pieseň: „Milostivý Otče Svätý,
v láske nás spoj“. Pozdravy predniesli
zborový dozorca Ladislav Zvara,
sestra presbyterka Viera Ludrovcová,
za mladšiu generáciu vedúca Detskej
besiedky Zuzana Jarabová a niekdajšia vedúca ružomberskej mládeže
Iveta Jančušková, rod. Dekýšová.
Lucia Hariňová z dorastu predniesla
príležitostnú báseň. Brat farár kázal na
text z Matúša 7,24-27. Rozlúčkových
služieb Božích sa zúčastnilo 388
bratov a sestier.
30.7. – zborové presbyterstvo sa zišlo
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na svojom rokovaní ohľadom obsadenia uprázdneného miesta zborového farára – po tom, ako jeden
z oslovených – brat farár R. Cingeľ
z Dudiniec, pozvanie nášho zboru
neprijal. Presbyterstvo, ktorému
predsedalo
predsedníctvo
LOS
ECAV, sa uznieslo, že súhlasí s obsadením uprázdneného miesta zborového farára v našom zbore pozvaním
kandidáta Mgr. Davida Bázlika - ev.
farára z Gelnice.
5.8. – na službách Božích sa so
zborom rozlúčil zborový kaplán
Miroslav Kerekréty, ktorého biskup
ZD menoval za duchovného správcu
na Evanjelickej základnej škole
v Rimavskej Sobote – s platnosťou od
15. augusta 2007. V mene zboru bratovi kaplánovi poďakovali zborový

dozorca Ladislav Zvara a sestra presbyterka Viera Ludrovcová.
6.8. – v zborovej sieni sa konalo stretnutie niekdajšej ružomberskej ev.
mládeže – dnes tridsiatnikov – spojené s rozlúčkou s bratom farárom
Šefrankom a jeho manželkou pri ich
nadchádzajúcom odchode na nové
pôsobisko.
10.-11.8.
– celkovo 12 členov
dorastu/mládeže sa spolu s bratom
kaplánom zúčastnilo časti programu
mládežníckeho festivalu Camp – Fest
v Kráľovej Lehote. Janka Lukáčová
z dorastu sa ako dobrovoľníčka
zúčastnila celého podujatia.
12.8. – na dopoludňajších službách
Božích so spoveďou a Večerou
Pánovou v Ružomberku i na nešporných službách Božích v Liskovej
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kázal David Bázlik, ev. farár z Gelnice
– kandidát na uprázdnené miesto
zborového farára v našom cirkevnom zbore. V Ružomberku spolu
s ním prisluhovala Večeru Pánovu
jeho manželka Ilona Bázliková – ev.
farárka v Krompachoch a administrátor nášho zboru Ľubomír Turčan
– ev. farár z Partizánskej Ľupče.
12.8. – zborový kaplán Miroslav
Kerekréty kázal na službách Božích
v Cirkevnom zbore Partizánska
Ľupča.
15.8. – zborový kaplán Miroslav
Kerekréty
sa
odsťahoval
z Ružomberka do Rimavskej Soboty miesta svojho nového pôsobiska.
16.8. – zborový farár Martin Šefranko
sa – so svojou rodinou – presťahoval
z Ružomberka do Bratislavy – miesta

svojho nového pôsobiska.
19. 8 – na volebnom konvente bol za
zborového farára zvolený Mgr. David
Bázlik, evanjelický farár z Gelnice.
Jeho manželka, Ilona Bázliková, bola
menovaná zastupujúcim biskupom
VD Jozefom Havrilom za námestnú
farárku na kaplánskom mieste.
2. 9 – boli služby Božie venované
začiatku nového školského roku.
V ich rámci bolo požehnanie žiakov,
študentov a učiteľov.
9. 9 – v rámci hlavných služieb
Božích prebehla voľba nového biskupa VD. V našom cirkevnom zbore
získala najviac hlasov Mgr. Katarína
Hudáková, súčasná seniorka LOS.
Žiaľ, ani jeden z kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu
hlasov. Voľby nového biskupa VD
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sa budú musieť preto opäť zopakovať. O termíne nových volieb, ako aj
o nových kandidátov, vás budeme
priebežne informovať.
19. 9 – Za zvuku zvonov ružomberskí
cirkevníci privítali zborového farára
s rodinou, ktorý sa presťahoval na
svoje nové pôsobisko. Všetkým, ktorí
pomohli pri jeho sťahovaní, úprimne
ďakujeme.
23. 9 – na službách Božích
v Ružomberku, Liskovej, Lúčkach
bol bratom kurátorom Ľudovítom
Teniakom privítaný nový kňaz
s celou rodinou.
23. 9 - členovia cirkevného zboru
sa zúčastnili inštalácie bývalého
zborového farára Martina Šefranku
v Bratislave. Na slávnostných službách Božích tiež piesňou poslúžil
náš zborový spevokol.

27. 9 – za prítomnosti seniorky LOS
prevzal od administrátora Ľubomíra
Turčana úrad nový zborový farár.
Touto cestou sa chceme bratovi administrátorovi poďakovať za všetku
službu v našom cirkevnom zbore
počas uprázdnenej stanice.
7. 10 – v rámci služieb Božích sme
ďakovali za úrody zeme, za všetko
požehnanie, ktoré sme od Neho
počas celého roka prijali.
14. 10 – na slávnostných službách
Božích sme si pripomenuli 81. výročie posvätenia nášho chrámu. V ich
rámci poslúžil aj piesňou zborový
spevokol.
18. 11 – prebehla slávnosť inštalácie
zborového farára. Inštaláciu vykonala seniorka LOS Mgr. Katarína
Hudáková. Slovom Božím poslúžil
brat farár Samuel Linkesch z Košíc.
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Srdečne blahoželáme jubilantom

„….Tvoja milosť je lepšia ako život…“ Ž 63
Pri jubileách, ktoré oslavujeme, si všeličo želáme. Na prvom mieste je asi
zdravie. A určite nezabúdame aj poznamenať: „keď je zdravie, je všetko…“
Zdravie je nepochybne veľká hodnota. Ale je zdravie naozaj najdôležitejšie?
Ak by sme mali nádej iba v tomto pozemskom živote, tak potom by to bola
pravda. Ale my máme nádej aj na život po smrti, a preto pre nás tou najväčšou
hodnotou nemôže byť zdravie, ale niečo, čoho platnosť sa nestráca ani vtedy,
keď zomrieme.
„Tvoja milosť je lepšia ako život.“ Čo to znamená? Nie spokojný život sám o
sebe, ale spoločenstvo s naším Pánom Bohom v Jeho milosti, to je to najlepšie,
čo si človek môže priať. Často si prajeme šťastie, ale aj známa báseň sa pýta:
„Co je štěstí?…“
Náš život nemusí byť bohatý po tej vonkajšej stránke, ale ja v Božej blízkosti
a Boh v mojej, to je najväčšie šťastie. Slovami to vyjadruje aj detská modlitba zo
Švédska, skúste si ju zaspievať alebo aspoň prečítať zo spevníka. (ES 655).
Takže zdravie je síce vzácne, ale nad zdravím je ešte Božia milosť. Láska
nebeského Otca, ktorý nás nikdy neopúšťa, ani vtedy, keď si myslíme, že sme
na „to“ sami.
Milosť Božia – to je dar večnosti v trvalej prítomnosti nášho Boha a tento dar
nemôže ohroziť ani choroba, ani smrť.
Január 2008: 99 r.: Margita Pišeková;
90 r.: Ján Teniak; 89 r.: Mária Ilavská;
86 r.: Ján Čavoj; 84 r.: Jozef Rezník; 82
r.: Ľudmila Lukáčová; 81 r.: Štefánia
Hrabušová, Zuzana Priesolová; 80 r.:
Jozefína Lukáčová, Cyril Oravec;
79 r.: Jozef Had; 78 r.: Ľudmila
Muríňová, Želmíra Kudlová,
Milan Blišťan; 76 r.: Emília
Otiepková, Elena Kostolná; 75
r.: Štefánia Murinová,
Anežka Slušná; 65
r.: Miroslav Šimko,
Jarmila Hrabušajová,
Elena Čiapová; 60 r.:
Vladimír Mišovič; 55 r.: V i e ra
Cabanová; 50 r.: Alena Kmošková
Február 2008: 86 r.: Anna Španková,
Zuzana Rakytová; 84 r.: Zuzana
Šubová, Miloslav Hrabuša, Lenka
Klobušiaková, Zuzana Tomková; 83

r.: Božena Lukáčová, Anna Dzuriková;
81 r.: Anna Rigová; 80 r.: Eva Bobulová,
Anna Teniaková, Anna Kupčová; 79
r.: Štefan Ďuriš; 78 r.: Anna Revajová,
Želmíra Babilonská; 77 r.: Ľudmila
Čechová, Zuzana Palicová; 76 r.: Irena
Bárovičová, Viliam Novotný,
Matej Bobuľa; 75 r.: Vladimír
Beňo; 70 r.: Pavel Potočka, Ján
Spitka; 65 r.: Pavel Šupala; 60
r.: Marcela Juríková; 55 r.:
Alena Bellová; 50 r.:
Ján Pivovarči
Marec 2008: 92 r.:
Ľudovít Guôth; 84
r.: Mária
Lukáčová,
Katarína
Hrabušová; 83 r.: Zuzana Jagerská;
82 r.: Blažena Urbanová, Elena
Bednárová; 79 r.: Katarína Brnová; 76
r.: Kvetoslava Čelková, Gustáv Supík,
Viola Volfová; 65 r.: Blažena Sekejová,
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Elena Šebeková, Irena Polóniová, Oľga
Frólová; 60 r.: Eva Machová; 55 r.: Anna
Milanová, Eva Plávková, Jiří Lepeška,
Nadežda Likavčanová, Štefan Mihaľov,
Milan Salva; 50 r.: Anna Tomčíková,
Jozef Jariabka
Apríl 2008: 86 r.: Želmíra Bellušová; 80
r.: Miloš Moravčík; Anna Rosinská; 79 r.:
Štefánia Janderová, Emília Makovičková,

Irena Peničková; 78 r.: Ondrej Ticháň; 75
r.: Elena Holevová, Želmíra Grešková; 65
r.: Tatiana Rusnáková, Anna Kurucová,
Ľudmila Trnovská; 60 r.: Zuzana
Rusnáková, Kvetoslava Šventová, Ján
Svitek; 55 r.: Mária Zajacová, Lýdia
Bendíková, Daniela Kenderová; 50 r.:
Vladimír Rybársky, Dušan Lukáč, Mária
Dubovská

Čo teda zaželať vám všetkým?
Prajeme vám z celého srdca Božiu blízkosť, aby ste cítili Jeho milosť,
Jeho ruky a srdce, ktoré vás budú držať a milovať ako svoje dieťa,
pretože tým ste.
Milosť Božia nech je s vami teraz i naveky!

Na hodine náboženstva...
Keďže aj tí mladší členovia nášho
cirkevného zboru môžu prispieť
svojimi znalosťami, či myšlienkami
do nášho časopisu, uverejňujeme
(anonymne) odpovede žiakov
druhého stupňa ZŠ na otázku, ktorú
dostali na hodine evanjelického
náboženstva:
„Prečo musel Pán Ježiš prísť na
svet ako človek, prečo sa musel
narodiť?“
Niektoré
odpovede
boli
svedectvom toho, že naše/vaše deti
nie nadarmo navštevovali hodiny
náboženstva. Takisto ľudia, ktorí ich
vedú a vychovávajú, či už ste to vy,
milí rodičia, starí rodičia, učitelia
besiedky, brat farár, im dávajú
odpovede viery a poznania Pána
Boha.
Tu sú niektoré z nich:
Aby mohol zachrániť svet. Aby
mohol zomrieť /za naše hriechy/.
Lebo to Pán Boh chcel. Prišiel spasiť
ľudí, nás. Aby zvestoval slovo Božie

ľuďom, aby ľudia vedeli, ako sa má
správne žiť. Aby pomáhal ľuďom
a naučil ich žiť, ako žil On. Aby nás
zachránil a vykúpil z hriechov. Aby
spasil svet. Lebo iba človek môže
zomrieť. Aby ľudia mohli lepšie
rozumieť Bohu.
Boli medzi nimi aj takéto milé
odpovede vašich ratolestí, nad
ktorými sme sa príjemne pobavili:
Aby niekto vládol na zemi. Aby
mohol žiť normálny život. Aby
boli Vianoce a deti mohli dostávať
darčeky.
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Veľakrát sa stáva, že nás naše deti
niečím prekvapia. Verím, že to
nebudú len šikovné odpovede na
otázky, ale najmä múdry, vierou

naplnený život, ktorý je pred nimi.
Ilona Bázliková

Z rokovania nášho zborového presbyterstva a konventu
19.7. – zborové presbyterstvo sa na svojom rokovaní – v prítomnosti
predsedníctva LOS ECAV – uznieslo, že súhlasí s obsadením uprázdneného miesta zborového farára voľbou z viacerých kandidátov. Oslovení
boli Radoslav Cingeľ – ev. farárom z Dudiniec a David Bázlik - ev. farárom
z Gelnice.
30.7. – zborové presbyterstvo sa zišlo na svojom rokovaní ohľadom obsadenia uprázdneného miesta zborového farára – po tom, ako jeden z oslovených – brat farár R. Cingeľ z Dudiniec pozvanie nášho zboru neprijal.
Presbyterstvo, ktorému predsedalo predsedníctvo LOS ECAV, sa uznieslo,
že súhlasí s obsadením uprázdneného miesta zborového farára v našom
zbore pozvaním kandidáta Mgr. Davida Bázlika - ev. farára z Gelnice.
19.8. – na riadne zvolanom zborovom konvente bol za zborového farára
zvolený Mgr. David Bázlik.
21.10. – zborové presbyterstvo sa zišlo na svojom ďalšom rokovaní, kde
pripravilo veci potrebné k zabezpečeniu plánovanej inštalácie zborového
farára. Presbyterstvo tiež odsúhlasilo spôsob ďalšieho využívania dosiaľ
voľnej kaplánskej izby.
Vykonané opravy
- v mesiacoch august až september prebehla rozsiahlejšia oprava farského
bytu
- v letných mesiacoch prebehla výmena strešných svetlíkov na bývalej
evanjelickej škole
- bola vykonaná oprava zábradlia na balkóne farského bytu
- bola vykonaná oprava bráničky na faru
Bratom Čupkovi, Teniakovi, Králikovi, Ludrovcovi, S. Lukáčovi ml. a S.
Lukáčovi st., Kohútovi s manželkou, ako aj mnohým iným, ktorí sa akokoľvek
podieľali na vykonaných prácach, srdečne ďakujeme. Poďakovanie tiež
patrí všetkým sestrám, ktoré pomohli pri upratovaní farského bytu pred
príchodom nového zborového farára. Poďakovanie rovnako patrí všetkým
bratom a sestrám, ktorí pomáhali pri sťahovaní zborového farára.
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Poďakovanie za 2% pre Občianske združenie V. P. Čobrdu

2%

S vďakou oznamujeme, že k 31. 7. 2007 dostalo občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu 84 703,- Sk. Tieto boli na účet
združenia pripísané poukázaním 2% z vašich zaplatených daní
pre Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu. Financie
poslúžili na úhradu časti výdavkov viacerých podujatí pre deti, dorast a konfirmandov, zborového zájazdu v Brne, náklady spojné s tlačou publikácií (A
napodobňujme ich vieru, Po tvojich cestách pevne kráčam). Hoci mená darcov
nepoznáme, touto formou úprimne ďakujeme všetkým darcom – fyzickým a právnickým osobám za podporu, ktorú nám preukázali poukázaním 2% zo zaplatených daní pre Občianske združenie Vladimíra
Pavla Čobrdu. Verím, že nám i naďalej zachováte svoju priazeň.
Zuzana Jarabová
hospodár výboru obč. združ.

Ladislav Zvara
podpredseda výboru obč. združ.

Priania, sľuby, plány
Onedlho budú znieť aj novoročné prípitky a my tak jemne rozochvení po
sviatočných chvíľach strávených s rodinou a priateľmi vstúpime do Nového
roku 2008. A zasa sa začne stereotyp bežných pracovných dní.
Niektorí začneme nový rok s novými skvelými predsavzatiami. Ale jedno príslovie hovorí, že predsavzatiami je vydláždená cesta do pekla. A nie je naozaj
tomu tak? Koľko ráz sme si sľubovali nechať to či ono. Začať niečo pozitívne. Niečo
dobré, hodnotné. A nevyšlo to! A povedali sme si: Nevadí, skúsime to opäť.
Dobré predsavzatia si dávajú deti, dospelí, ale aj tí najstarší z nás. Váš
synček, či vnúčik sľúbi, že už nebude robiť sestričke zle. Manžel sa zaprisahá,
že nesiahne po poháriku a svokra s vážnou tvárou sväto-sväte sľúbi, že už sa
nebude miešať do vášho manželstva. Politik zasa sľubuje prosperitu, ktorá už
číha za dverami. Už stačí len tie dvere otvoriť… Priania, sľuby, plány. Sú súčasťou
nášho života. Potešia nás a tak blahosklonne potľapkajú po pleci. Komu z nás
to nepadne dobre?
Akoby to patrilo k ľudovým zvykom. Lenže ani zvyky nemusíme vždy brať
vážne, najmä ak sú pochybné. Skúsme ich porušiť a zaželať si napríklad zmysel
pre humor alebo triezvy úsudok, aj nepodplatiteľné svedomie nie je na zahodenie. Alebo čo tak zapriať si zdravý sedliacky rozum? A čo poctivé pracovité
ruky? A aj ochotu pomôcť, ak je to v mojich silách a možnostiach, všetkým kto
moju pomoc potrebujú.
Ak chceme takéto predsavzatia aj splniť, musíme mať silnú motiváciu. Prečo
to chceme splniť?! A prečo to splníme?!
Chceme vám zapriať veľa síl k tomu všetkému, čo vás v tomto roku čaká.
A povedať vám všetkým, že silu a vôľu k dobrému nám môže dať jedine Pán
Boh, ktorý je Pôvodca našich dobrých predsavzatí. Ak do Jeho rúk a vôle
s dôverou vložíme svoje novoročné plány, On ich iste požehná.
manželia Bázlikovci
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Neprehliadnite
Zborové podujatia počas Adventu a Vianoc 2007
2. 12. 2007
2. 12. 2007
5. 12. 2007
8. 12. 2007
9. 12. 2007
9. 12. 2007
16. 12. 2007
19. 12. 2007
23.12.2007
23. 12. 2007
23. 12. 2007
24. 12. 2007
25. 12. 2007
25. 12. 2007
25. 12. 2007
26. 12. 2007
26. 12. 2007

I. adventná NE – služby Božie so spoveďou a VP
nešporné služby Božie s VP o 14:00 hod. v L. Štiavnici (u
sestry Královenskej)
služby Božie v Domove dôchodcov Nádej v Likavke o 16:30
hod.
SO: 8.30 hod. predvianočné upratovanie kostola
II. adventná NE – služby Božie o 10:00 hod. V ich rámci
prebehne voľba biskupa VD. Po ich skončení (približne o
11:00 hod.) spoveď s VP
nešporné služby Božie so spoveďou a VP o 15:00 hod.
v EZD Lisková
III. adventná NE – hlavné služby Božie o 10:00. Po ich skončení (približne o 11:00 hod.) spoveď s VP
služby Božie v Domove dôchodcov Nádej v Likavke o 16:30
hod. so spoveďou a VP
IV. adventná NE – hlavné služby Božie o 10:00 hod.. Po ich
skončení (približne o 11:00 hod.) spoveď s VP
nešporné služby Božie o 15:00 hod. v EZD Lisková
nešporné služby Božie so spoveďou a VP o 15:00 hod.
v Lúčkach
PO: Štedrovečerné služby Božie o 16:00 hod.
UT: Služby Božie na 1. sviatok vianočný o 10:00 hod.
nešporné služby Božie o 15:00 hod. v EZD Lisková
služby Božie v Domove dôchodcov Nádej v Likavke o 16:30
hod.
2. slávnosť vianočná – spoveď s VP o 8:45 hod.
STR: služby Božie na 2. sviatok vianočný o 10:00 hod.
s programom detí
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30. 12. 2007
31. 12. 2007
1. 1. 2008
6. 1.2008
9. 1. 2008
13. 1. 2008
13. 1. 2008
20. 1. 2008
23. 1. 2008
27. 1. 2008
27. 1. 2008
27. 1. 2008
3. 2. 2008

NE po Vianociach o 10:00 hod. hlavné služby Božie
PO: Silvester: 16:00 hod. služby Božie
UT: Nový rok: 10:00 hod. služby Božie
NE: Zjavenie Krista Pána mudrcom – sl. Božie o 10:00
spoveď s VP
služby Božie v Domove dôchodcov Nádej v Likavke o 16:30
hod.
1. NE po Zj. Kr. Pána: Nedeľa misie. Služby Božie o 10:00
hod.
nešporné služby Božie o 15:00 hod. v EZD Lisková
NE Deviatnik: služby Božie o 10:00 hod.
služby Božie v Domove dôchodcov Nádej v Likavke o 16:30
hod.
NE po Deviatniku, služby Božie o 10: 00 hod.
nešporné služby Božie o 15:00 hod. v EZD Lisková
nešporné služby Božie o 15:00 hod. v Lúčkach
NE predpôstna: služby Božie o 10:00 hod. spoveď s VP

Biblické hodiny:
V mesiaci december budú 4. 12, 11. 12 a 18. 12 biblické hodiny o 18:00
hod. v priestoroch fary. Biblické hodiny v mesiacoch január a február budú
8. 1, 15. 1, 22. 1, 29. 1, 5. 2, 12. 2.
S R D E Č N E V Á S P O Z Ý V A M E !
VYUČOVANIE EV. A. V. NÁBOŽENSTVA V ŠK. R. 2007/2008:
pre žiakov ZŠ v RUŽOMBERKU:
ZŠ Klačno:
ZŠ Dončova:
ZŠ Sládkovičova:
ZŠ Zarevúca:
ZŠ Bystrická cesta:

1. stupeň
2. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň

streda 12:45 - 13:25
streda 13:30 - 14:10
štvrtok 12:35 - 13:20
štvrtok 12:40 - 13:25
streda 13:30 - 14:10
utorok 12:25 - 13:10

pre žiakov ZŠ v RUŽOMBERKU (sústredene):
pre 5.-9. roč. ZŠ v utorok 16:00 - 16:45 a štvrtok 14:30 – 1. hodina sa
koná v zborovej sieni Evanjelickej fary (A. Bernoláka 11)
v ZŠ LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA:
pre 1.-4. roč. ZŠ
1. stupeň
štvrtok 8:20-9:05
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v ZŠ LIKAVKA:
pre 1. stupeň ZŠ

1. stupeň

utorok 11:30-12:15

v ZŠ LISKOVÁ:
pre 1.-4. roč. ZŠ

1.stupeň

utorok 14:00-14:40

pre 5.-9. roč. ZŠ
2.stupeň
utorok 14:45-14:30
PRE STREDOŠKOLÁKOV (sústredene):
(pre študentov ŠÚV, ZSŠ Sc. Viatora, OA, gymnázia,
ZSŠ Bystrická cesta 2, Sládkovičova 62)
streda 14:30- 15:15 v budove Obch. akad.
KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA:
pre 1. roč.
vo štvrtok
o 15:30 hod
pre 2. roč.
vo štvrtok o 15:30 hod
- koná sa v zborovej sieni Evanjelickej fary (A. Bernoláka 11)
Prípadné informácie na telef. č.: 044/432 21 98
OZNAMY
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.
• Úprimne vám ďakujeme za milodary, ktoré viacerí z vás venovali

pre činnosť nášho cirkevného zboru, na občasník DEDIČSTVO,
„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 neuhradilo ešte
nemálo členov nášho zboru, prosíme ich o splnenie si tejto – jednej
zo základných povinností 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 3/2007. Náklad: 800 výtlačkov. Toto
číslo pripravili: David Bázlik, Ilona Bázliková, Zuzana Jarabová, Zuzana Sedliaková.
Foto: Rastislav Sabucha. Redakcia: Ev. a. v. farský úrad, A. Bernoláka 11, 034 01
Ružomberok, tel.: 044/432 21 98; e-mail: ruzomberok@ecav.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 19. 11. 2007.
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Od.:
Evanjelický a. v.
farský úrad
A. Bernoláka 11
034 01 Ružomberok
tel.: 044/4322198
e-mail: ruzomberok@ecav.sk
http://ecavrbk.szm.sk
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