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Biblický úvod

Milé sestry a bratia!
Vždy,  keď  uvažujeme o  živote  cirkvi  –  cirkevného  zboru,  keď  hodnotíme  to  ako 

pracuje a funguje, nebolo by rozumné obísť biblický pohľad. Chcem pripomenúť jeden obraz, 
ktorý  pred  našimi  očami  namaľoval  apoštol  Pavol  vo  svojom 1.  liste  do  Korintu  v  12. 
kapitole. Je to obraz cirkvi ako ľudského organizmu. Dovoľte, aby som úryvok z neho aj dnes 
prečítal: 1. Kor 12, 12-21.

Je  užitočné,  keď  pri  hodnotení  duchovného  života  tohto  zboru  sa  budeme  každý 
zamýšľať  nad  tým,  ako  som  ja  –  Božie  dieťa,  člen  Božej  rodiny  -  tu  pracoval? Ak 
vychádzame z tohto  biblického obrazu,  ako som ja  -  časť živého organizmu  -  fungoval  
v tomto organizme zboru?

V ľudskom tele je každá jeho časť, každý orgán  nepostrádateľný, pretože má svoj 
význam a svoju špecifickú funkciu. Pavol hovorí v liste Rímskym kresťanom 12, 6-8: Boh 
z milosti každému z nás dal schopnosť robiť niečo dobré… Samozrejme, že nie všetci máme 
tie isté schopnosti a dary a to práve kvôli tomu, aby sme boli nútení hľadať jeden druhého, 
aby  sme  sa  navzájom  potrebovali  a  tak  boli  všetci  potrební.  Keď  Pavol  načrtáva  obraz 
Kristovho tela, varuje nás pred dvomi pascami. 

Prvou  je  námietka  nohy:  Pretože  nie  som ruka,  nie  som z tela. Je  to  stanovisko 
človeka, ktorý sa porovnáva s druhými a sám sa vyraďuje zo spoločenstva, pretože sa mu zdá, 
že nie  je  dosť dobrý.  Keď vidí,  že iní pracovníci  v zbore sú šikovnejší  ako on,  myslí  si: 
nemôžem sa s nimi porovnávať a tak sa cíti odsunutý a sám sa odťahuje bokom.

Druhou pascou je, keď oko hovorí ruke:  Nepotrebujem ťa!, alebo keď hlava povie 
nohám: Nepotrebujem vás. Toto je zase stanovisko silného, ktorému sa zdá, že si vystačí sám, 
a môže konať na vlastnú päsť, pretože dokáže všetko lepšie ako ostatní – alebo aspoň si to 
myslí. Odťahuje sa od spoločenstva, pretože sa mu zdá, že je dôležitejší a silnejší ako ostatní.
Obidva tieto na prvý pohľad protichodné postoje vychádzajú z toho istého základu –
z pýchy, ktorá ničí kresťanské spoločenstvo. V prvom prípade ide o zranenú pýchu človeka, 
ktorý usúdi, že sa veru nenechá ponižovať a byť nejakou nulou medzi jednotkami. V druhom 
prípade  ide  o otvorenú pýchu,  keď si  človek myslí,  že  nemá čo  získať  a má pocit,  že  je 
jednotkou medzi nulami.  Ak sme sa našli v niektorom z týchto postojov, vyznajme to ako 
hriech a odstráňme tento postoj z nášho života a ono sa to odzrkadlí aj v zborovom živote.

Je veľkým prínosom a zároveň prvým krokom, keď si  každý uvedomíme: Mám dar, 
ktorý je  nepostrádateľný pre tento cirkevný zbor. A preto musím hľadať  svoje  miesto 
v Božej cirkvi. Rovnako dôležitý je aj  druhý krok. Ak vidím okolo seba človeka, ktorý má 
pocit,  že je  nepotrebný a stojí  na okraji  zborovej  práci,  povzbudzujme ho k tomu, aby sa 
zapojil,  pripomeňme  mu,  že  hoci  nie  sme  rovnakí,  sme  všetci  v Kristovom  tele  cirkvi 
potrební. 

Na týchto dvoch krokoch stojí,  ale  aj  padá úspešnosť a rast  cirkevného zboru.  So 
zborom je to ako pri dobrom filme. Po skončení filmu, keď sledujeme záverečné titulky a 
poďakovania,  bývame udivení nad tým, koľko ľudí sa podieľalo na filme. V popredí bolo 
možno tucet hercov, ktorých bolo vidno, ale bez ďalších 500 spolupracovníkov by sa film 
nedal zrealizovať. A aj to si treba uvedomiť.

Podobne je to aj so životom cirkevného zboru. Na prvý pohľad a hlavne čo sa týka 
bohoslužobného  života,  je  v popredí  niekoľko  ľudí.  Farár  a  niekoľko  spolupracovníkov, 
presbyterov… Ak však duchovný život  cirkevného zboru má fungovať ako telo Kristovo, 
malo by byť v pozadí trikrát toľko rovnako dôležitých pracovníkov, ktorých však na prvý 
pohľad nemusí byť vidno.
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Ak by sme  mali na konvente premietnuť ďakovnú listinu tých, ktorí sa počas celého 
roka podieľali na živote zboru, viem, že by nebola krátka. Chcem sa, milí  bratia a sestry, 
poďakovať vám mnohým, ktorí ste sa v minulom roku podieľali na živote cirkevného zboru. 
Keďže som minulý rok v tomto zbore prežil len poslednú štvrtinu, o mnohých z vás som sa 
dozvedel zo záznamov, ktoré z mnohých podujatí  urobil brat farár Šefranko. Bol som tým 
milo prekvapený. Pravdou je však aj to, čo váš predchádzajúci brat farár povedal pri svojom 
odchode,  že   tento  zbor  má  ešte  v mnohých  oblastiach  skryté  veľké  rezervy  a veľký 
potenciál...

Ktosi  raz povedal, že cirkev je niekedy ako futbalový zápas, kde je na hracom poli  22 
ľudí,  ktorí  zúfalo potrebujú oddych a v hľadisku sedí  10 000 ľudí,  ktorí  zúfalo potrebujú 
trocha cviku. Bratia a sestry, nebuďme divákmi, to nie je moje povzbudenie, ale aj Božie. Telo 
Kristovo vašu aktívnu službu potrebuje.
 Nech nás Pán Ježiš vedie a zmocní k správnym rozhodnutiam a k službe pre Jeho telo, 
ktorým je aj cirkevný zbor v Ružomberku.  

Amen!
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I.  Bohoslužobný život

Na konvente sa zaoberáme najmä číslami, napriek tomu si treba uvedomiť, že každé 
číslo len vyjadruje určitú realitu. Realitu nášho duchovného života. Čo pre nás znamenajú 
bohoslužby v zbore? Vnímame ich ako  prínos pre svoj  duchovný život, odkiaľ odchádzam 
povzbudený vo viere a možno v niektorej oblasti Bohom zmenený? Vnímam bohoslužby ako 
stretnutie so svojim Pánom, Jeho slovom a svojimi bratmi a sestrami alebo sú bohoslužby pre 
mňa len kresťanskou povinnosťou, ktorú si musím splniť? Čísla len napovedajú ako je to 
s nami, aké postoje máme. 

Hlavné SB:  Čo sa týka čísel, v minulom roku sme sa na hlavných službách v Ružomberku 
Božích stretli 67 krát. Priemerná účasť v nedeľu bola 210 účastníkov, to je 13% z 1592 členov 
zboru. V porovnaní s predošlým rokom 2006 účasť vzrástla o 9 členov. 

• nešporné /37x (+12)/: priemerná účasť:  33 (-6) - t. j.  13% z 299  členov CZ nižšie 
uvedených  troch obcí, kde sa nešpory konali; konkrétne:  

• priemerná účasť v Liptovských Sliačoch - 1 stretnutie počas adventu 12 - t. j.  70% z  
18  členov CZ v tejto obci;

• priemerná účasť v Liptovskej Štiavnici /2x/  26 –  t.j. 32,5% z   80  členov CZ v tejto 
obci;

• priemerná účasť v Liskovej: /25x/ 42 (-3)  - t. j.  19,5% z  214  členov CZ v tejto obci;

• stredtýždňové  večerné  /38x  (-)/:  priemerná účasť:  25  (+4), t.  j.   2,2% z 1103 členov  CZ 
v meste Ružomberok;

• pôstne  večierne:  /4x/:  priemerná  účasť:  20  (0), t.  j.   1,8%  z 1103  členov  CZ  v meste 
Ružomberok;

• adventné  večierne /3x/:  priemerná  účasť:  30  (+7), t.  j.   2,7% z 1103 členov  CZ v meste 
Ružomberok;

• pôstny modlit. týždeň /6  stretnutí/: priemerná účasť:  15 (+2); t. j.  1,36% z 1103 členov CZ 
v meste Ružomberok;

• advent. modlit. týždeň /6 (+1) stretnutí/: priemerná účasť 15 (+2),  t. j.  1,36% z 1103 členov 
CZ v meste Ružomberok;

• služby Božie v Domove dôchodcov v Likavke /25x (+11)/: konali sa 2x   mesačne(1. a tretiu 
stredu v mesiaci). Priemerná účasť: 9  (-2).

 Vďaka za všetkých vás, ktorí prichádzate na služby Božie.  Už fakt, že vo viere nie sme 
osamotení,  je  posilnením.  Napokon treba povedať,  že je  požehnaním pre  človeka,  keď si 
uvedomí, že nie Boh potrebuje nás, ale my potrebujeme Jeho, pretože bez Neho sme stratení a 
náš život je prázdny. Mojím cieľom pri zvestovaní slova v kázniach je tlmočiť Božie pravdy 
do konkrétnych situácií  našich životov,  aby sa obnovila Božia vláda v ľudských srdciach. 
Každá kázeň oslovuje najskôr mňa a hovorí do môjho života, až potom môžem tieto slová 
hovoriť vám. Kázňové texty som si volil podľa Služby slova, alebo podľa agendy.

Okrem zborového  farára  Martina  Šefranka  a zborového  kaplána  Miroslava  Kerekrétyho,  v našom 
zbore poslúžili kázňou, resp. vedením čítaných služieb Božích: 

Vladimír Šefranko, ev. farár v. v. z Modry 
Slavomír Slávik, riaditeľ ES pre masmédiá 
Curt Westman 
sestra Viera Ludrovcová, presbyterka CZ 
Marek Cingeľ – konsenior LOS 
Viktor Szabo – duchovný v ozbrojených silách 
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sestra kaplánka Zuzana Brdiarová
           brat Turčan – administrátor zboru 

brat Samuel Linkesch 
brat gen. biskup Miloš Klátik  
kazateľ BJB Igor Čonka
Katarína Hudáková - seniorka LOS ECAV 

 
Pašie čítali: PhDr. Karol Dzuriak, Ing. Rastislav Sabucha a Ján Mojš.

Všetkým vyššie uvedeným za ich službu – kazateľskú i ďalšiu, patrí naša vďaka. Rovnako vďaka patrí 
aj   rodine Královenskej za poskytnutie príbytku ku konaniu nešporov v pôste a na záver cirkevného 
roku v Liptovskej Štiavnici a sestrám Marte Junkovej a Ľubomíre Baranovej za prípravu priestoru pre 
konanie adventného nešporu v Liptovských Sliačoch v budove OÚ. 
Chcem sa veľmi poďakovať všetkým, ktorí sa v minulom roku podieľali na bohoslužobnom 
živote napríklad tým, že sa prihovorili,  prečítali biblický text alebo báseň, modlili ste sa za 
požehnanie zvesti na bohoslužbách. Vďaka patrí bratovi kostolníkovi Martinovi Bobuľovi  za 
jeho  zodpovednú  službu.  Ďakujem  sestrám  kantorkám  Olinke  Brunckovej,  Danici 
Papúchovej,  Zuzane  Murinovej,  Zuzane  Záhradníkovej  za  ich  hudobný  doprovod  našich 
piesní a chvál. Bratia sestry, vážme si ich pravidelnú službu  a neberme ju ako samozrejmosť. 
Počnúc nedeľou 18.2. 2007 zastupovala sestru kantorku Oľgu Brunckovú počas jej choroby 
v hre  na  organ  na  službách  Božích  v kostole  Dr.  Zuzana  Zahradníková.  Na  večierňach 
v zborovej sieni i pri vedení spevokolu O. Brunckovú zastupovala Dr. Danica Papúchová.  

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.

II. Sviatosti

KRST  sa  odohráva  v kostole - podľa možnosti - v rámci služieb Božích, lebo krst nie je 
súkromná rodinná udalosť, ale slávnosť, pri ktorej sa celý zbor smie a má tešiť i modliť za 
svojho nového člena. Krst chápeme ako rozhodnutie rodičov, ktoré vychádza z ich osobnej 
viery a  túžby, aby ich dieťa poznalo svojho Nebeského Otca a našlo si k nemu vzťah. Chcem 
povzbudiť všetkých rodičov a zvlášť vás, ktorí  máte malé deti,  aby ste nečakali na to,  až 
niekto druhý – farár, učiteľ detskej besiedky, bude učiť vaše dieťa Božie pravdy. Buďte to vy, 
od ktorých sa vaše dieťa prvý krát dozvie o našom Pánovi. Nech vaše dieťa vidí, že sa spolu 
modlíte, že dôverujete Bohu, a že ho zahŕňate do svojich plánov a rozhovorov.

V roku 2007  bolo v našom CZ krstom začlenených do Božej rodiny 19 detí a 6 dospelých.
Z tohto počtu bolo 10 chlapcov a 15 dievčat. 10 krstov bolo v rámci SB a 15 mimo služieb 
Božích.

VEČERA  PÁNOVA je  priamym  príkazom  Pána  Ježiša  Krista.  VP  je  najintímnejšie 
spoločenstvom s Ježišom Kristom a s bratmi a sestrami.  Večera Pánova bola prisluhovaná 
pravidelne minimálne 1x do mesiaca, obyčajne 1. nedeľu v mesiaci, v nedeľu pokánia, tiež na 
službách Božích na nešporoch, na konfirmácii (takto dovedna 34x, 25x v rámci SB a 9x po alebo 
pred SB). VP bola prisluhovaná aj v domácnostiach, v nemocniciach, v DD Nádej, v Doliečovacom 
zariadení v Štiavničke. V roku 2007 pristúpilo k VP spolu 2497 komunikantov (+86). 
V chráme  prijalo  VP 523  mužov  a 1 801  žien,  v nemocniciach  a  ústavoch  35  mužov  a  91  žien, 
v domácnosti 1 muž a 23 žien.

V priemere pristupuje k VP v rámci SB 106 bratov a sestier. Povzbudením je aj fakt, že kým v 
mnohých mestských zboroch ľudia uprednostňujú VP mimo SB, k VP, ktorá je v rámci SB v Rbk, 
pristupuje viac ako polovica účastníkov. V evanjelickej cirkvi je stredobodom SB zvesť slova a VP, 
preto ani VP nemôžeme „vytlačiť“ mimo hlavných bohoslužieb.
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Pri distribúcii posväteného chleba v kostole pomáha obom duchovným zboru brat presbyter 
PhDr. Karol Dzuriak, za čo mu patrí srdečné poďakovanie. 

III. Konfirmácia

        Ak má byť konfirmácia potvrdením krstnej zmluvy a osobné vyznanie viery, samotnú 
slávnosť konfirmácie musí predchádzať osobné rozhodnutie každého z konfirmandov žiť vo 
vzťahu  s Pánom  Ježišom  Kristom.  Inak  konfirmácia  stráca  zmysel.  Mnohí  konfirmáciu 
vnímajú ako nutné utrpenie (myslím aj na skúšku ), ktorú musí každý evanjelik absolvovať. 
Pre niektorých sa konfirmácia stáva rozlúčkou so  zborom a životom zboru. To ma mrzí. Je 
potrebná podpora zo strany rodičov tým, že z času na čas svojím deťom vysvetlia dôležitosť 
prípravy. Podmienkou konfirmácie je ich pravidelná účasť na SB, aby sme to mohli sledovať, 
každý  konfirmand  má  svoj  hárok,  do  ktorého  si  počas  bohoslužieb  vpisuje  čítané  texty, 
kázňový text a piesne, na záver bohoslužieb si konfirmand dáva hárok podpísať miestnemu 
farárovi v mieste, kde bohoslužby navštívi. V opačnom prípade 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.

Konfirmovaných  bolo  15  bratov  a sestier.  Z toho  8-mi  boli  konfirmovaní  v bežnom 
konfirmačnom veku a 7-mi vyznali svoju vieru a potvrdili svoju krstnú zmluvu ako dospelí.
31.1.  –  v zborovej  sieni  sa  konalo  stretnutie  rodičov  konfirmandov  z 1.  i  2.  ročníka.  Popri  informáciách 
o priebehu konfirmačnej prípravy a o tábore pre dorast (plánovanom na 23.-27.2.) bol dohodnutý tiež termín 
tohtoročnej skúšky konfirmandov (28.4.) a slávnosti konfirmácie (29.4.). 
1.2. – na večerných službách Božích v kostole boli po predchádzajúcej príprave (v rámci konfirmačnej prípravy 
pre  dospelých)  konfirmované  (predtým  aj  pokrstené)  sestry  Zuzana  Matulová  a Eva  Matulová  –  obe 
z Ružomberka. 
13.2. –  na  večerných  službách  Božích  v kostole  bola  po  predchádzajúcej  príprave  (v rámci  konfirmačnej 
prípravy pre dospelých) konfirmovaná Alena Ňižňanská z Ružomberka a pokrstená jej neter Diana Golierová. 
28.4. –  o  17.00  hod.  sa  v  kostole  konala  verejná  skúška  konfirmandov,  spojená  s prisluhovaním spovede 
a Večere Pánovej najmä pre najbližších príbuzných našich konfirmandov.
29.4. – slávnostne konfirmovaných bolo 8 mladých sestier. Spevokol poslúžil piesňou: Adoremus Te; mládež 
piesňou:  Môj  Boh.  Konfirmandov pozdravil  za  cirkevný zbor  zástupca  zborového  dozorcu  Ivan  Nosko,  za 
mládež sestra Zuzana Jarabová; v mene zboru sa za nich pomodlil  brat dozorca Ladislav Zvara.    
 28.7. –  v dospelom veku bol konfirmovaný Milan Kankríni z Ružomberka a následne bol pokrstený jeho syn 
Marek.
Konfirmačná príručka pre 1. ročník: M. Hvožďara: Verím a sľubujem 

pre 2. roč. –B. Pleijel: Brána  viery otvorená 
Prípravu  v oboch  ročníkoch  viedol/vedie  zborový  farár  M.  Šefranko  a v školskom  roku  2007/08 
zborový farár 2. roč a zb. kaplánka 1. ročník

IV. Pristúpili a vystúpili

Do CZ sa v uplynulom roku 2007 prihlásilo 33 bratov a sestier a odhlásilo 14.

V. Bohoslužobné výkony

S0BÁŠE
Na spoločnú manželskú cestu vstúpili v našom zbore  4 páry - t. j. o 2 menej ako v roku 2006.  Jeden 
manželský pár si nechal požehnať svoje manželstvo, ktoré pred tým uzavreli  občianskym spôsobom. 
3 páry boli evanjelické, jeden zmiešaný.
Podobne  ako  v uplynulých  rokoch,  aj  v r.  2006  venoval  CZ  pri  sobáši/alebo  pri  príprave  naň 
novomanželom/snúbencom vhodnú literatúru (napr.: Vzali sme sa, Manželstvo/Všedný deň a sviatok 
v rodine a pod.).

6



POHREBY
V roku 2007 sme sa rozlúčili s 12 bratmi a 18 sestrami. V CZ bolo spolu 30 pohrebov. To je 
o 1  menej  ako  v uplynulom  roku.  Ak  to  porovnáme  s krstami,  tak  tých,  ktorých  sme 
vyprevadili z tejto časnosti bolo o 5 viac, ako tých, ktorých sme krstom začlenili do Božej 
rodiny CZ. /krsty 25/

Tu by som sa chcel nakrátko pristaviť a poďakovať sa sestrám aj bratom zo spevokolu, 
za ich obetavú službu svojím spevom na pohrebných rozlúčkach a to v Ružomberku, rovnako 
aj v okolitých dedinách, kde sa pohreby konajú. Svojou službou zvyšujú úroveň pohrebom 
a vzhľadom  k tomu,  že  sa  nachádzame  s katolíckom  prostredí,  je  ich  služba  aj  dobrým 
svedectvom o spolupatričnosti v našom evanjelickom CZ. 
Len  pre  zaujímavosť  sme  sa  za  posledný  týždeň  zúčastnili  4  pohrebov.  V mene  CZ,  aj 
v mojom, srdečná vďaka za vašu službu.
Tak ako v minulosti, i v r. 2007, venoval CZ pozostalým knižku: Keď blízky odchádza. 
Počet pohrebov: 30
Z toho:  

   Ružomberok:             20
    Likavka:                        1 
      Liptovská Štiavnica:      1
      Liptovské Sliače:           1 

              Lisková:               5
Dubová   1
Ludrová   1

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

      VI. Biblická a vnútromisijná práca v zbore

Vnútromisijný výbor náš CZ síce nemá, no plánovanie i hodnotenie vnútromisijných aktivít  sa 
deje:  -  pri  rozhovoroch  duchovných  s presbytermi,  najmä  s tými,  ktorí  zastupujú  prácu  detskej 
besiedky, dorastu, spevokolu - kontakt s nimi je pravidelný; 

a. Detská besiedka (DB)
V CZ zbore  je  veľmi  dobre  rozvinutá  práca  s deťmi.  Túto  službu  berieme v Rbk  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 ich poctivej prípravy doma. DB prebieha v dvoch skupinách: 
deti vo veku 1-8 r 
deti vo veku 9-12 r 
Mladšia  skupina  je  otvorená aj  pre  maličké  deti  a  predškolákov,  kde môžu chodiť  aj  ich rodičia. 
Niekoľko  fotiek   besiedkárov  v akcii  si  môžete  pozrieť  aj  na  našej  webovej  stránke  CZ.  Nafotil 
a umiestnil ich na web brat Ing. Rasťo Sabucha. DB sa konala v zborových priestoroch.
DB býva v čase hlavných nedeľných sl.  Božích (t.  j.  od 10.00 hod.).  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 minulom roku sestry Bc.  Katarína  Lukáčová a  Patrícia 
Kasanická. 

Skupinku „väčších“ detí  viedli sestry Ing.  Zuzana Jarabová a Janka  Lukáčová.  Niekedy 
vypomáhajú aj ďalšie mladé sestry zo zboru. Každej zo sestier učiteliek DB patrí úprimná 
vďaka za ich službu, ako aj za nácvik programov;  Z. Jarabovej i za zorganizovanie letného tábora 
vo Veľkom Slavkove.

Celkovo: priemerná účasť na DB je 22. Ďakujeme Hospodinovi za všetky deti i za tých príbuzných, 
ktorí dietky na besiedku privádzajú a podporujú ich v poznávaní Hospodina. 
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6.5. – deti poslúžili na sl. Božích programom k Dňu matiek. Popri prednese príležitostných veršíkov zaspievali 
pieseň: Počúvaj, čo vtáci spievajú. Pre mamičky a staré mamky pripravili darčeky.
2.6. – konal sa výlet detí na Likavský hrad. Zorganizoval ho zborový kaplán. Deti  sprevádzala i sestra Renáta 
Cagalincová. Výletu sa zúčastnilo 23 osôb. 

24.6. – na dopoludňajších sl. Božích pri závere šk. roku poslúžili dvomi piesňami deti zo ZŠ-ôl – navštevujúce 
ev. náboženskú výchovu i deti z detskej besiedky.
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.  

18. 11 -  na inštalácii poslúžili deti svojou piesňou.
24.12.  – na hlavných službách Božích poslúžili deti z besiedky piesňou, ktorú sa s nimi naučilo spievať celé 
chrámové zhromaždenie. 
26.12.  –  na  2.  sviatok  vianočný boli  SB venované deťom,  deti  so  svojimi  učiteľkami  pripravili  vianočný 
program.  Deti dostali už tradične malý vianočný darček od CZ.

b. Biblické hodiny dospelých (BH)
Konali sa vo fare (celkom 15x) v utorok od 18. do 19. hod. od Adventu do Veľkej noci 

(mimo  času,  keď  prebiehali  modlitebné  týždne,   aliančný  modlitebný  týždeň  alebo 
ekumenické pobožnosti). Priemerná účasť: 8, teda v priemere o 2 viac ako v roku 2006.

Forma: úvodná pieseň, modlitba duchovného, spoločné čítanie biblického textu – jeho 
výklad, otázky k textu i výkladu – diskusia,  modlitby účastníkov a spev piesne. 

Na BH sme preberali List Galatským. Tesne pred poslednými voľbami biskupa VD 
sme sa venovali spôsobe vedenia cirkvi v novozmluvnej dobe na základe 1. Tim 3, Títovi 1, 
Skutkov 20, Fil. 1. 

V advente sme začali preberať knihu Sk. apoštolov.
Izaiáš vyznáva: On každého rána prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník (Iz 50,4). 
Biblické hodiny sú príležitosťou k tomu, aby sme ako Jeho učeníci mohli počúvať a hľadať 
Božie zámery pre naše osobné životy, ale aj pre život našich rodín a CZ. Ako sme teda my, 
Jeho učeníci, počúvali a ako sme žili? 

Bez  biblického  vzdelávania  môžeme  my,  kresťania,  len  sotva  presvedčivo  viesť 
rozhovory  s ľuďmi bez viery či  s  tými,  ktorí  o Bohu pochybujú alebo Ho ešte  iba hľadajú.  Čím 
viacerým odporúčam účasť na BH i čítanie dostupnej a dobrej pomôcky biblických výkladov Tesnou 
bránou. 

c. Biblické hodiny dorastu, mládeže
Dorast
             Dorastenci sa stretli   41x  (+2);  priemerná účasť:  8  (-1).  Dorast  s láskou i s 
prirodzenou autoritou viedol člen presbyterstva Slavo Lukáč. Od svojho príchodu do zboru sa 
na práci s dorastom aktívne podieľa aj brat kaplán Miroslav Kerekréty. Stretnutia pozostávali 
z tém, diskusie k nim, spevu piesní a hier.  Z preberaných tém: Biblické postavy- napr.: učeník 
Ján;  Józua;  vybrané  state  z  evanjelií  (podľa  Marka,  Jána);  Modlitba;  Hodnoty;  Beh  za 
víťazstvom; Nie je dôležité, čo o mne hovoria ľudia; Reinkarnácia; Pravda versus milosrdná 
lož. Z kompaktnejších tematických celkov to boli: Poznaj svojho nepriateľa; Mágia; Láska. 
Výkladmi –  témami slúžili:  najmä:  Slavo Lukáč,  Zuzka  Jarabová,   brat  kaplán Miroslav 
Kerekréty;   tiež  Janko  Mojš,  Majka  Záhumenská  a počas  posledných  troch  mesiacoch 
uplynulého roka aj David Bázlik a zborová kaplánka. Všetkým menovaným i nemenovaným 
za ich ochotnú službu ďakujeme. 
Popri  piatkových  stretnutiach  sa  dorastenci  niekoľkokrát  zišli  aj  k spoločnému  pozeraniu 
filmov. 
  23.-27.2. – vo Veľkom Slavkove sa uskutočnil dorastový tábor. Zúčastnilo sa ho 23 dorastencov. Tábor pre nich 
pripravili:  presbyteri  Zuzka  Jarabová,  Slavo  Lukáč,  Janko  Mojš, zborový  farár  -  pomáhali  im  aj  Maťka 
Camberová, Paťka Kasanická a Janko Laco. 
  14.4. – 9 mladých spomedzi nášho dorastu a mládeže sa zúčastnilo hudobného worship festivalu v L. Mikuláši 
v tamojšom Dome kultúry.
30.6.  –  6.7. –  v Manínskej  tiesňave  pri  Pov.  Bystrici  sa  uskutočnil  dorastový  tábor.  Zúčastnilo  sa  ho  11 
dorasteniek,  2  mládežníci  i 2  deti.  Tábor  pre  nich  pripravili:  presbyteri  Slavo  Lukáč,  Janko  Mojš, Zuzana 
Jarabová a zborový farár. Mladým poslúžil i zborový kaplán. 
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27.7.  –  pravidelného piatkového   stretnutia  dorastu sa  zúčastnilo   21 členov dorastu z ev.  cirkevného zboru 
v Krupine, ktorú boli na týždennom prázdninovom tábore  v Ľubochni.
18.11. na slávnosti Inštalácie poslúžil dorast piesňou
21.12. – v zborovej sieni/kostole ozdobil  dorast spolu so Z. Jarabovou a J. Mojšom vianočné stromčeky. 
26.12. – na  službách Božích /na Štefana/ poslúžil dorast scénkou s názvom Nebeský parlament. 
28.12.  –  v zborovej  sieni  sa  konalo  sviatočné  spoločné  stretnutie  mládeže a dorastu spojené so vzájomným 
obdarovávaním sa. 
31.12. – v zborovej sieni od 21.00 hod. konalo silvestrovské stretnutie dorastu a mládeže - spoločné očakávanie 
Nového roku 2008. 
Ďakujem  sestrám  z dorastu  za  službu  pri  predaji  literatúry:  sestrám  Vorekovým,  Lucke  Hariňovej 
a Adrianka  Soareovej.  Lucka  Hariňová  niekoľkokrát  poslúžila  prednesom  básne  pri  rôznych 
slávnostiach.

Stretnutia mládeže 
Konali  sa  zväčša  každú  druhú  sobotu  o 17.30  na  fare  (celkovo  6x)  s  priemernou 

účasťou:  7  (0).   Náplň  tvorili  diskusie  k statiam knihy  Wilhelma  Busha:  Ježiš  náš  osud, 
piesne, modlitby.  Stretnutia viedol brat kaplán; nepravidelne sa ich zúčastňoval i zborový 
farár. Stretnutia sa konali v prvých troch mesiacoch minulého roka.

Tí  mladí bratia a  sestry,  ktorí  sa stretávajú „na mládeži“,  prichádzajú aj  na služby 
Božie. Paťka Kasanická a Zuzka Jarabová učia v Detskej besiedke; Zuzka Jarabová a Janko 
Mojš sú členmi spevokolu i zborového presbyterstva. 

           d.  Modlitebné spoločenstvo 
        Ako samostatne sa schádzajúca skupina neexistuje. 
Pre nahlas vyslovené osobné modlitby je spoločný priestor v závere biblických hodín,  občas aj  na 
štvrtkových  večerných  službách  Božích;  tiež  na  modlitebných  stretnutiach  -  počas  modlitebných 
týždňov či ekumenických podujatí. 

                    Modlitebné týždne 
                  Konali sa v zborovej sieni fary.     
2.3. –v zborovej sieni sa konalo modlitebné stretnutie v rámci Svetového dňa modlitieb žien. Zúčastnilo sa ho 15 
našich veriacich a 1 sestra z BJB. Modlili sme sa najmä za Paraguaj. Pre kresťanov v tejto krajine bola vykonaná 
aj zbierka. Vyniesla 825,-Sk. 
26.3.- 31.3. – konal sa pôstny modlitebný týždeň (6 stretnutí  na fare). Jeho témou bolo prvých šesť kapitol 
prorockej knihy Daniel. 

pôstny modlit. týždeň /6 (0) stretnutí/: priemerná účasť: 15 (+2),
                     

     e.  Práca žien, mužov
      Osobitne sa v CZ nekoná.

           f.  Spevokol
Spevokol je trojhlasný (soprán, alt, bas), občas i štvorhlasný, aktuálne má 28 členov. 

Ďakujem sestre kantorke  Oľge Brunckovej za jej trpezlivosť, ochotu nacvičovať a viesť náš 
spev a takisto ďakujem sestre Danke Papúchovej, ktorá túto službu dirigentky zastupovala. 
Od minulého konventu pribudlo v každom hlase zopár nových bratov a sestier. Sme radi, že 
nabrali  odvahu  a prejavili  ochotu  svojím  darom  spevu  slúžiť  v našom  cirkevnom  zbore. 
Samozrejme  budeme  radi,  keď  vy,  ktorí  ešte  váhate,  sa  k nám  v tejto  službe  pripojíte. 
V kolektíve spevokolistov ste kedykoľvek vítaní.

Niektoré  členky  spevokolu  pravidelne  slúžia  svojou  účasťou  na  evanjelických 
pohreboch,  za  čo  sme vám, my farári,  veľmi vďační,  lebo nás  tam nenechávate  samých. 
Spevokol svojimi piesňami slúži i na sobášoch, na sviatky i pri iných príležitostiach v zbore 
i mimo neho. Na hlavných SB vystúpil spevokol celkom 10x.

Chcem sa poďakovať vám, ktorí  pravidelne prichádzate potrápiť svoje hlasivky, za 
vašu službu spevom. Spevokol poslúžil na viacerých sobášoch a niekoľkých pohreboch.
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12.4.  –  v kruhu  spevokolu  sme  sa  rozlúčili  s dlhoročnou  členkou  spevokolu  a niekdajšou  dlhoročnou 
presbyterkou nášho cirkevného zboru Drahušou Mojšovou, ktorá odišla bývať z Ružomberka do svojho rodiska 
L. Mikuláša – Demänovej.
27.5. – na službách Božích na 1. slávnosť svätodušnú spevokol poslúžil zaspievaním piesne „Ó Duchom Svätým 
naplň nás“. 

    g.  Hudobné skupiny 
V našom CZ nemáme. Momentálne pracujeme, aby na pôde CZ začala fungovať.

KONCERTY
15.6.  –  sprievodným spoločenským podujatím synody bol  večerný koncert (od 21. hod.) v ev.  kostole,  na 
ktorom  zazneli  árie  z novej  pôvodnej  slovenskej  opery  V.  Kubičku  „Kristov  dotyk“.  Koncert  bol  spojený 
s videoprezentáciou záberov z premiéry opery,  ktorá bola 27.5.  2007 v Bratislave. Koncert zorganizovali  ev. 
cirkevné zbory v Ružomberku  a Bratislave. Po skončení podujatia väčšina účastníkov koncertu prijala pozvanie 
na čašu vína a malé pohostenie.  
8.7. – v našom kostole sa konal koncert. Na organe hral James Bull  z Walesu,  na violončele Jozef Lupták. 
Koncert  zorganizovali:  obč.  združenie  Konvergencie,  Agentúra  AP projekt  Bratislava  a  náš  cirkevný zbor. 
Podujatia sa zúčastnilo 50 ľudí.   

     h. Práca s rodinami
K vnútromisijným aktivitám patrí aj stretávanie rodinného spoločenstva v nedeľu popoludní. 
V názve slovo „rodinné“, neznamená  to, že je to priestor len pre tých, ktorí žijú v manželstve 
a rodinným  životom.  Tento  názov  vyjadruje,  že  chceme,  aby  naše  spoločenstvo  a aj 
spoločenstvo  CZ,  bolo  Božou  rodinou.  Ak  chce  byť  cirkevný  zbor  rodinou,  musí  žiť  aj 
v menších spoločenstvách, kde  je priestor na budovanie otvorených a priateľských vzťahov, 
ktoré sú povzbudením na ceste našej viery. To je aj cieľom tohto spoločenstva. Zároveň si 
uvedomujeme, že je to priestor pre tých,  ktorí  vyrástli  v mládeži,  ale  už žijú v rodinnom 
živote  a preto  na  mládež  už  nechodia.  Mnoho  krát  sa  preto  zo  života  zboru  vytrácajú. 
Stretávame sa 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 aktuálnej 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. 

     i. Iné formy vnútromisijnej práce
Väznica
Návštevy v nej konali obaja duchovní v priemere každú druhú stredu.

Zájazdy
 2.-3.6.  –  uskutočnil  sa  zborový  zájazd.  2.6.  sme  navštívili  sme  Punkevní  jaskyňu pri  priepasti  Macocha 
v Moravskom krase (blízko Blanska). 3.6. sme sa zúčastnili na službách Božích v zbore ČCE Brno I., kde sme 
zaspievali  pieseň  (ES č.  628) a zborový farár  pozdravil  chrámové zhromaždenie.  Popoludní  sme si  prezreli 
Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Autobusom cestovalo celkovo 33 účastníkov.              

Návštevy
15.4. – na nedeľných službách Božích kázal Ing. Mgr. Slavomír Slávik – riaditeľ Slovenského evanjelizačného 
strediska pre masmédiá v Bratislave.
26.4. – v sprievode predsedu ZED ECAV Slavomíra Sabola a člena výboru ZED Jaroslava Matysa navštívila náš 
zbor nemecká sestra farárka Petra Rollerová – zastupujúca würtemberský farársky spolok, ktorý prispel v r. 2006 
na výmenu okien na našej fare. Pozrela si vykonané práce a oboznámila sa s plánmi nášho zboru v hospodárskej 
oblasti. 
6.5. –  na  krátkej  návšteve  v našom zbore  bol  švédsky  ev.  farár  Curt  Westman,  spolu  s ďalším  bratom zo 
Škandinávie.
7.5. – zbor navštívili   predseda Synody ECAV  Ivan Mucha a riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský. S tajomníkom 
primátora Ružomberka Jánom Pavlíkom rokovali o spolupráci mesta s našou cirkvou pri organizácii Synody 
ECAV zvolanej do Ružomberka na 15.-16.6. 2007. 
Hostí sprevádzal zborový kaplán. Synoda bude rokovať vo Veľkej dvorane kultúrneho domu.
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5.7. – do nášho zboru zavítala delegácia hostí zo Škandinávie - bratov a sestier zo Slovenskej evanjelickej misie. 
Severskí  hostia  sa  zúčastnili  služieb  Božích  v kostole.  Kázal  brat  švédsky  brat  farár  Curt  Westman.  Hostí 
sprevádzal Slavomír Slávik – riaditeľ Slovenského evanjelizačného strediska pre masmédiá.

Ekumenické podujatia 
16.  a  18.1.  –  uskutočnili  sa  dve modlitebné stretnutia  v rámci  Ekumenického týždňa modlitieb  za jednotu 
kresťanov. Prvé bolo v zborovom dome BJB (16.1.), kde kázal zborový kaplán Miroslav Kerekréty. Druhé sa 
uskutočnilo v našej zborovej sieni (18.1.) - kázal Igor Čonka, tunajší kazateľ BJB. Ofera z druhého stretnutia 
bola venovaná pre Ekumenickú radu cirkví v SR – na projekt Živá voda pre Malawi. Vyniesla 1.207,-Sk.
29.5.  –  v zborovom dome BJB sa  konala ekumenická pobožnosť,  na  ktorej  kázal  ev.  zborový farár.  Popri 
domácich z BJB sa jej zúčastnili aj niekoľkí členovia nášho cirkevného zboru.  

21.6.  – na večerných službách Božích v našej zborovej sieni kázal Igor Čonka – kazateľ BJB. Popri domácich sa 
služieb Božích zúčastnili aj niekoľkí členovia BJB.  

VII.  MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE  
5.1. –  v priestoroch našej fary sa uskutočnilo zasadnutie Celoslovenského výboru SEM.  
27.1. - zborový farár sa spolu s 5 sestrami z nášho zboru zúčastnili na spomienkovej slávnosti na ev. biskupa Dr. 
Jura Janošku, ktorá sa pri 150. výr. jeho narodenia  (25.12. 1856) konala v jeho rodisku Dolnom Kubíne. 
10.2. – v priestoroch fary sa konalo stretnutie prípravného výboru pre oslavy 300. výročia Ružomberskej synody 
/plánovaných na 20.-22.4. 2007/. Zúčastnili sa ho: za  LOS ECAV: Katarína Hudáková - seniorka, Peter Mihoč, 
ev. farár v Dovalove - predseda VMV LOS, za Spoločnosť Tvorba T  a Združenie ev. inteligencie: prof. Belo 
Riečan s manželkou a Doc. Miloš Kovačka, za  GBÚ ECAV – jeho riaditeľ Dušan Vagaský, za náš zbor: PhDr. 
Karol Dzuriak a Martin Šefranko. 
29.3.- na fare sa stretol lokálny výbor pre prípravou osláv 300. výročia ružomberskej synody.
3.4.  – na budovu fary bola namontovaná nová identifikačná tabuľa s označením Ev. a. v. FÚ. Podľa návrhu 
Milana Gromnicu je vyhotovila firma Redis.  
16.4. – v priestoroch fary sa konalo stretnutie prípravného výboru pre oslavy 300. výročia Ružomberskej synody. 
Zúčastnili sa ho: Katarína Hudáková, seniorka LOS, za Spoločnosť Tvorba T  a Združenie ev. inteligencie: prof. 
Belo Riečan s manželkou a Doc. Miloš Kovačka, za náš zbor: PhDr. Karol Dzuriak a Martin Šefranko. 
20.4.-22.4. – na pôde nášho zboru sa uskutočnili  celocirkevné oslavy 300. výročia Ružomberskej synody 
spojené s 10. ročníkom podujatia Duchovné hodnoty pre dnešok. Podujatie začalo v piatok 20.4. stretnutím 
vo farskej záhrade, kde zhromaždených privítal zborový dozorca Ladislav Zvara. Príhovor predniesol historik 
Karol Dzuriak, spevokol zaspieval pieseň Óda na radosť. Predsedníctvo nášho zboru a generálny dozorca ECAV 
Pavel Delinga zasadili v záhrade „strom synody“. Po modlitbe zborového farára a spoločnej piesni: Všetci, čo 
skladajú  sa v kostole  konali  služby Božie.  Kázal  na  nich domáci  zborový farár.  Spevokol  zaspieval  pieseň: 
Dobrorečiť musím; dorast pieseň: Len milosťou. Veronika Némethová predniesla Rázusovu Modlitbu za cirkev. 
Prítomných v kostole pozdravil  gen. dozorca ECAV Pavel Delinga. Liturgovali:  seniorka LOS K. Hudáková, 
mikulášsky farár M. Bochnička a obaja domáci duchovní. Večer sa konal koncert (Z. Zahradníková: organ, R. 
Adamko: husle, M. Žiarna: spev) spojený s DVD-prezentáciou dejín nášho zboru, ktorú pripravili K. Dzuriak 
a M. Kerekréty. Večer moderovala Z. Jarabová. 

V sobotu 21.4.  sa v Kultúrnom dome konalo prednáškové dopoludnie. Začalo sa duchovným slovom 
seniorky LOS K. Hudákovej, privítaním primátora Ružomberka M. Slašťana a príhovorom riaditeľa Slov. nár. 
knižnice v Martine M. Kovačku. Prednášali:  PhDr. Karol Dzuriak (Lipt. Múzeum, Ružomberok): Ružomberská 
synoda – 300. výročie; Prof. Dr. Ferdinand Uličný, DrSc.: K evanjelickým dejinám Liptova; PhDr. Peter Vítek 
(Štátny  oblastný  archív  LM):  Švihrovská  bitka.  Dopoludnie  pokračovalo  panelová  diskusia  so  zástupcami 
evanjelických  škôl  o  stave  evanjelického školstva.  Úvodnú prednášku k nej  mal  Ing.  Mgr.  Bohdan Hroboň 
(Biblická  škola  v Martine).  Moderoval:  prof.  Belo  Riečan.  Popoludní  sa  uskutočnila  prechádzka  po 
ružomberskom cintoríne, kde účastníkov podujatia so životom tam odpočívajúcich osobností oboznámil: Mgr. 
Zdenko Ďuriška (Slov. nár. knižnica Martin). Večer v ev. kostole v Ružomberku bol venovaný Vl. P. Čobrdovi. 
Prednášali: Dr. Slavomír Michálek, CSc. (riaditeľ Historického ústavu ústav SAV): Život Vl. P. Čobrdu; Mgr. 
Norbert  Kmeť,  CSc.  (Ústav  politických  vied  SAV):  K procesu  s Vl.  P.  Čobrdom;  PhDr.  Karol  Dzuriak 
(Liptovské múzeum Ružomberok): Pôsobenie Vl. P. Čobrdu v Ružomberku; Mgr. Daniela Fiačanová (Múzeum 
Janka Kráľa Liptovský Mikuláš):  Pôsobenie Vl. P. Čobrdu v L. Mikuláši. Moderoval: K. Dzuriak; Čobrdove 
texty čítala L. Hariňová. Zaznel tiež sólový spev. Na organe hral B. Riečan. Večera sa zúčastnili viacerí príbuzní 
Vl. P. Čobrdu i emeritný biskup VD J. Midriak. 

V nedeľu 22.4. na slávnostných službách Božích kázal (5M 5,32-33) Miloš Klátik, gen. biskup ECAV. 
Liturgovali:  seniorka  LOS  K.  Hudáková,  konseniori  LOS:  M.  Cingeľ  a M.  Šefranko.  Báseň  predniesla  L. 
Hariňová (M. Rázus: Vzmuž nám srdcia), spievali deti z besiedky (Pane, daru mi pravú vieru), ružomberský ev. 
spevokol (Ja v srdci svetlo mám) i spojený spevokol z Východnej a Brezna (Víťaz nad smrťou; Kiež viac Ťa 
milujem). Pozdravy predniesli: dozorca LOS O. Mrlian, dištriktuálni dozorcovia: Vl. Daniš (ZD), J. Brozman 
(VD) a podpredseda vlády SR D. Čaplovič. 
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Na sl. Božích bola krátko prezentovaná nová publikácia ...A napodobňujem ich vieru – z dejín Ev. cirk. 
zboru a. v. v Ružomberku, ktorej autormi sú Peter Vítek a Karol Dzuriak. 
         Po službách Božích gen. biskup M. Klátik slávnostne odhalil pamätnú tabuľu ev. biskupovi Vladimírovi 
Pavlovi Čobrdovi  na budove ev. a. v. fary v Ružomberku, v ktorej sídlil v r. 1930-1931 Biskupský úrad VD. 
Príhovor predniesol Miloš Kovačka. 

Pohostenie pre účastníkov sl. Božích pripravili ochotné sestry a bratia z domáceho zboru; slávnostný 
obed pre pozvaných hostí mesto Ružomberok. 
            Popoludní na nešporných službách Božích v Liskovej kázal gen. biskup M. Klátik, liturgovali: seniorka 
LOS K. Hudáková a domáci zborový farár. 

15.6.-16.6.   –      na pôde nášho cirkevného zboru sa konala   Synoda ECAV 2007  . Začala sa v piatok 15.6. 
úvodným službami  Božími  v našom kostole,  na  ktorých  účastníkov  privítali  zborový farár  Martin  Šefranko 
a gen. dozorca ECAV Pavel Delinga. Liturgovali: biskup ZD Milan Krivda, predseda synody Ivan Mucha, M. 
Šefranko, zástupca biskupa VD Jozef Havrila a seniorka LOS Katarína Hudáková. Na text Ž 146,3 kázal biskup 
Ev. cirkvi vo Württembergu Frank Otfried July. Piesňou: Svetlo poslúžil ružomberský ev. spevokol, na organe 
hrala O. Bruncková. Bohoslužobné zhromaždenie pozdravili: Daniel Midriak – podpredseda synody, primátor 
Ružomberka Michal Slašťan, Frank O. July, Joel Ruml – synodný senior ČCE, Juraj Bálint – senior Slovenského 
seniorátu  v rumunskom Nadlaku,  Zoltán  Smidéliusz  –  predseda  synody Ev.  a.  v.  cirkvi  v Maďarsku,  Jerzy 
Samiec – zástupca synody Ev. a. v. cirkvi v Poľsku. 
Prítomní boli i ďalší domáci a zahraniční hostia. Na službách Božích bol krátko prezentovaný zborník z osláv 
300. výročia Ružomberskej synody: „Po Tvojich cestách pevne kráčam“, ktorý zostavili obaja ružomberskí ev. 
duchovní.  Zborník  dostal  do  daru  každý z delegátov  synody.  Ochotné  sestry  z  domáceho  zboru  pripravili 
pohostenie pre synodálov a hostí. 

Rokovanie synody pokračovalo vo Veľkej dvorane  kultúrneho domu. Hlavnou témou, ktorou sa synoda 
zaoberala, bola Misijná stratégia ECAV na Slovensku. V rámci synody predniesol prednášku o Ružomberskej 
synode 1707 historik – náš presbyter – Karol Dzuriak. 
15.6.  –  sprievodným spoločenským podujatím synody bol  večerný koncert  (od 21.  hod.)  v ev.  kostole,  na 
ktorom  zazneli  árie  z novej  pôvodnej  slovenskej  opery  V.  Kubičku  „Kristov  dotyk“.  Koncert  bol  spojený 
s videoprezentáciou záberov z premiéry opery,  ktorá bola 27.5.  2007 v Bratislave. Koncert zorganizovali  ev. 
cirkevné zbory v Ružomberku  a Bratislave. Po skončení podujatia väčšina účastníkov koncertu prijala pozvanie 
na čašu vína a malé pohostenie.  
23.6. – v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnil 11. DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV (DD). Z nášho zboru sa ho 
zúčastnilo 20 ľudí – zväčša členov spevokolu, ktorí dvomi piesňami poslúžili  v rámci  spojeného spevokolu 
LOS. Paralelne s DD sa konalo aj stretnutie pre deti, na ktorom sa z nášho zboru zúčastnilo 5 detí s vedúcou Z. 
Jarabovou. 
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 sa zúčastnilo 40 ľudí.   Viaceré sestry výdatne pomohli pri obsluhe hostí v rámci ich 
pohostenia na záver večera. 
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 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. 
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. 
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.
16.8. – zborový farár Martin Šefranko sa – so svojou rodinou – presťahoval z Ružomberka do Bratislavy – do 
miesta svojho nového pôsobiska.  
15. 8. bola na miesto zborovej kaplánky menovaná Ilona Bázliková.
19.8.  bol na SB zvolený kandidát na zborového farára David Bázlik.
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19.9. na prisťahoval zborový farár David Bázlik so svojou rodinou. Pri vykladaní kamiónu ochotne pomohli 
viacerí bratia a sestry z CZ.
18.11. sa uskutočnila inštalácia zborového farára Davida Bázlika. Inštaláciu vykonala seniorka LOS Katarína 
Hudáková.  Slovom  Božím  poslúži  košický  brat  farár  Samuel  Linkesch.  Hostia:  Maroš  Šefranko,  Martin 
Chalupka, Miroslav Kerekréty, Ľubomír Turčan.
       
VIII. Vyučovanie náboženstva v škole (šk. r. 2007/2008):

Základné školy v     Ružomberku:  

ZŠ Klačno 1. stupeň streda   12:45-13:25
2. stupeň streda   13:30-14:10

ZŠ Zarevúca 1. stupeň streda   13:30-14:10
                                 Mgr. Monika Mešková – katechétka           

ZŠ Bystrická 1. stupeň piatok   12:25-13:10
                                 PaedDr. Eva Nováková – katechétka          

ZŠ Dončova 1. stupeň piatok   11:40-12:25

ZŠ Sládkovičova 1. stupeň štvrtok  12:40-12:25

SÚSTREDENE  pre  2.stupeň ZŠ -  štvrtok 14:30-15:15
  utorok  16:00-16:45 

                                             na fare (A. Bernoláka 11)

Základná škola Lisková:
1.stupeň utorok 14:00-14:40

           2.stupeň utorok 14:45-14:30

Základná škola Liptovská Štiavnica:
1. stupeň štvrtok  8:20-9:05

Základná škola Likavka:
1. stupeň utorok 11:30-12:15

Stredné školy(sústredene):
ŠÚV, ZSŠ Sc. Viatora, Obchodná akadémia, Gymnázium, ZSŠ Bystrická cesta 2

Streda 14:30- 15:15 v budove Obch. akad.

Vyučujúci:
Mgr. Monika Mešková – katechétka           učí 1 hodinu (ZŠ)
PaedDr. Eva Nováková – katechétka         učí 1 hodinu (ZŠ)
Mgr. Ilona Bázliková – kaplánka učí 5 hodín
Mgr. David Bázlik – zborový farár učí 6 hodín

       Učebnice: I. stupeň ZŠ : Pramienok; Prameň. 
                       II. stupeň ZŠ:  Svetlo – biblické histórie, tiež Biblia, čiastočne: Biblia a jej zvesť. 

             Učebné pomôcky: Biblický atlas pre študentov; Sprievodca Bibliou pre študentov; pracovné listy 
– najmä pre 1. stupeň ZŠ. 
Učebné  osnovy  je  potrebné  prispôsobovať,  učíme  mnohé  –  pomerne  nepočetné  skupiny  žiakov, 
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 - korektná spolupráca. 
Čo sa týka učebníc - ich interaktívnosti a primeranosti súčasnej dobe, potrebuje naše cirkevné školstvo 
akútne reformu. Ani najlepšie pomôcky však nenahradia príklady v rodine. My, ktorí sme rodičmi, 
pamätajme, že neraz sme pre deti - ak už nie jediným obrazom Boha, ktorý deti dostávajú, tak určite 
obrazom Boha,  ktorý  sa  im  vpečaťuje  do  ich  sŕdc.  Deti  sú  barometrom našej  viery.  Ony  prvé 
signalizujú, čo sa potom ukáže ako pravda aj o nás. (L. Collmar a T. Sjödin). 
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Spolu na  ZŠ:  66 (-3) žiakov.
Spolu na  SŠ:  10 (-3) študentov.
Celkovo v šk. roku 2007/2008: 76 (-17) žiakov/študentov navštevuje vyučovanie NAV  - čo je o 16 
menej ako v šk. roku 2006/2007. Tento pokles si vysvetľujeme neistotou na začiatku školského roka. 
My sme sa prisťahovali koncom septembra a začali sme učiť od októbra.

             Všetkým, ktorí sa podieľajú na vyučovaní náboženstva v našom zbore, patrí naše úprimné 
poďakovanie. 
 
KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA

1. ročník  vo štvrtok o 14:50 hod vyučuje Mgr. Ilona Bázliková
2.ročník   vo štvrtok o 14:50 hod vyučuje Mgr. David Bázlik
Pre dospelých – po vzájomnom dohovore s duchovným
Koná sa v zborovej sieni Evanjelickej fary (A. Bernoláka 11)

11.5. –  na 9. ročníku regionálnej olympiády z biblických vedomostí, ktorá sa konala  v priestoroch Ev. gymnázia 
Juraja Tranovského v L. Mikuláši sa zúčastnili  6 súťažiaci z nášho cirkevného zboru. Z nich Denisa Blahútová 
zo ZŠ v Liskovej obsadila 1. miesto v kategórii žiakov 3.-4. ročníka štátnych škôl a Igor Fábry z osemročného 
gymnázia v Ružomberku obsadil 1. miesto v kategórii žiakov 5.-6. ročníka štátnych škôl. Obaja postúpili  do 
júnového celoslovenského kola v Bratislave. V kategórii žiakov 3.-4. ročníka štátnych škôl obsadili svorne 3. 
miesto Veronika  Švárna zo ZŠ Liskovej a Ľudmila Šefranková zo ZŠ Dončova v Ružomberku. Súťaže sa ešte 
zúčastnili  Iveta Kankríniová a Jakub Ganobjak – obaja v kategórii žiakov 5.-6. ročníka štátnych škôl.  Mária 
Olejníková tesne pred súťažou ochorela. Deti sprevádzali Jaroslav Mikuštiak z Likavky a zborový farár.  

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, Zuzana 
Murinová doprevádza hrou na klávesový nástroj spev duchovných piesní na nešporných sl. Božích 
v Ev. zborovom dome v Liskovej a Michaela Camberová slúžila pri ponúkaní kresťanskej literatúry 
účastníkom nedeľných sl. Božích v kostole. Obom sestrám ďakujeme!
8.6. –  na celoslovenskom kole olympiády z biblických vedomostí v Bratislave – Petržalke reprezentovali náš 
zbor  i L-O  seniorát:  v kategórii  žiakov  3.-4.  ročníka  štátnych  škôl  -  Denisa  Blahútová  zo  ZŠ  v  Liskovej 
a v kategórii žiakov 5.-6. ročníka štátnych škôl - Igor Fábry z osemročného gymnázia v Ružomberku. Obaja sa 
vo svojich kategóriách umiestnili na peknom 4. mieste. Deti sprevádzal zborový kaplán

     IX. Evanjelická tlač
V r. 2007 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.  V predaji 
v kostole  bolo  tiež  10 ks  (+3)  mesačníka  Cestou  svetla.  V r.  2007 sme vydali  tri   čísla 
zborového  občasníka ružomberských  evanjelikov  DEDIČSTVO.   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 podieľali na tvorbe občasníka  – vlani (K. 
Dzuriak, Z. Jarabová, M. Kerekréty, M. Martinková, Z. Sedliaková, I. Bázliková, D. Bázlik) 
i v predošlých rokoch. Poďakovanie patrí aj Ing. Rastislavovi Sabuchovi za spravovanie 
www stránok ružomberského CZ (http://ecavrbk.szm.sk). 

V našom CZ sa mesačne minulo 12 (-9) výtlačkov detského časopisu Nová DÚHA. 
Tranovského ev. kalendára na r. 2008 sa predalo 105 ks (+1); stolového ev. kalendára na 
r. 2008: 90  ks (+8), ročenky Tesnou bránou na r. 2008: 90 ks (0) – z toho po 1 exemplári dostali 
ako dar od zboru členovia spevokolu. 

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), 
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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).  

Z  Česka  predplácame  Kostnické  jiskry  –  Evangelický  týden  (ET)  a   polročenku 
Teologická reflexe. 

Časopisy si môžete vypožičať. 
Menší počet kníh sa predal aj spomedzi titulov vyd.  Polárka, EvS, MSEJK, Porta libri 

a iných. 

X.  Diakonická práca v zbore
Cirkevný  zbor  nemá  organizovanú  diakonickú  prácu,  ani  neprevádzkuje  sociálne 

ústavy.  Viacerí  však  verne  a príkladne  opatrujú  svojich  starých  či  chorobou  postihnutých 
príbuzných. 
Je dobré, že sú v našom zbore sestry a bratia, ktoré navštevujú a povzbudzujú našich bratov 
a sestry, ktorí pre vysoký vek alebo zdravotné problémy sa nemôžu zúčastňovať SB a nosia 
im kázne z nedelí a sviatkov v písomnej podobe. Túto službu využívalo cca 45 cirkevníkov 
(vrátene desiatky tých, ktorí  bývajú v Domove dôchodcov v Likavke).
             Usilujeme sa nezabúdať ani na jubilantov, najmä na tých najstarších, navštíviť ich či  
iným spôsobom ich pozdraviť. 

28.5. –  Nedeľa diakonie 

      XI.  Nebezpečné vplyvy
Dnešný moderný človek sa pred otázkou „čo je pravda“, najprv spýta: Čo je pre mňa 

výhodné? A tak keď človeku, ktorý bojuje s existenčnými problémami je ponúknutá možnosť 
patriť do cirkvi, spoľahnúť sa na Boha, pravdepodobne sa spýta:  A čo z toho budem mať? 
Mnohí počas dlhej doby ateizácie majú skreslený pohľad na cirkev. Vedia čo sú to kostoly, kto 
sú to farári, ale nepoznajú živého Boha, nepoznajú Ježiša Krista. Otcovia sú nútení chodiť na 
tri - štyri týždne preč za prácou a za týždeň nedokážu nahradiť to, čo rodine vo vzťahu chýba. 
To všetko potom ovplyvňuje duchovný život zboru ale aj postoj „členov k CZ“.

      XII. Pastorálna činnosť
Okrem mnohých rozhovorov  s bratmi a sestrami priamo na  farskom úrade, konali 

obaja duchovní zboru pastoračné návštevy.  
Spolu bolo  vykonaných návštev  175 návštev. 
Návštevy  sú  zaznamenané  v Denníku  pastorálnych  návštev.  (Pri  návštevách 

v zdravotníckych  ústavoch  –  predovšetkým  v LDCH  a vo  väznici  -  sú  pod  patričným 
evidenčným číslom /miesta návštevy/ zahrnutí zväčša viacerí navštívení).   

Návštevy  boli  vykonávané  v domácnostiach,  pri   prisluhovaní  VP, pri  jubileách, 
návštevy  chorých  a pod.,  tiež  v  Domove  dôchodcov  v Likavke,  v Ústrednej  vojenskej 
nemocnici, Liečebni dlhodobo chorých v Štiavničke (mesačne) a väznici.

V pastorálnej oblasti je aj napriek veľkému úsiliu brata farára a kaplána stále veľká 
rezerva. Tá spočíva aj  v zapojení neordinovaných do návštevnej  služby.  Ak ste tým, ktorí 
máte otvorené srdcia  pre  túto službu, čo súvisí  vždy s ochotou ísť,  priniesli  by ste  veľké 
požehnanie CZ a hlavne tým, ktorí sú osamelí a potrebujú povzbudenie. Máme 1592 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.  Mnohí,  ktorí  sú  na okraji  CZ,  potrebujú 
vedieť,  že  nám  na  nich  záleží,  a to  tým,  že  ich  navštívime  aj  vtedy,  keď  nič  od  nich 
nepotrebujeme. Návštevná služba je aj misijným nástrojom cirkvi.
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XIII.  Činnosť presbyterstva
Celozborové presbyterstvo má 27 členov, rokuje v zborovej sieni fary – zvyčajne v niektorú 
nedeľu popoludní; ak je program rokovania krátky – aj v kostole po sl. Božích. Presbyterstvo 
zasadá príležitostne. V r. 2007 sa zišlo 7x (0). Účasť býva dobrá. 

            Z ROKOVANÍ ZBOROVÉHO  PRESBYTERSTVA  
7.1. –  v zborovej sieni sa konalo rokovanie zborového presbyterstva. Zaoberalo sa najmä prípravou výročného 
zborového konventu. 
25.3. – rokovanie presbyterstva sa zaoberalo prípravou osláv 300. výročia ružomberskej synody a zabezpečením 
výberu cirkevného príspevku za r. 2007.  
24.6. – zborové presbyterstvo sa na svojom rokovaní uznieslo, že vzhľadom na  rozsah práce v našom zbore je 
potrebné uprázdnenú farársku stanicu obsadiť v čo najkratšom čase.
19.7. – zborové presbyterstvo sa na svojom rokovaní – v prítomnosti predsedníctva LOS ECAV – uznieslo, že 
súhlasí o obsadením uprázdneného miesta zborového farára voľbou z viacerých kandidátov medzi Radoslavom 
Cingeľom – ev. farárom z Dudiniec a Davidom Bázlikom - 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. 

V roku 2007 sa uskutočnili tri kolá volieb biskupa VD
Posledné kolo (v našom CZ 9.12.) prinieslo vo VD zvolenie Slavomíra Sabola za biskupa VD. 
Sestra učiteľka Anna Babicová zo Štiavničky je členkou školského výboru LOS ECAV.

XIV. Mimozborová činnosť farára
Popri práce v zbore  mi nezostáva veľa času navyše. V uplynulom roku som prešiel 

z Košického  seniorátu  do  Liptovsko-oravského.  Ukončili  sa   tým  moje  funkcie  v KE 
senioráte,  kde  som  bol  školským  dekanom.  Bol  som  zodpovedný  za  prácu  s dorastom 
a konfirmačnou mládežou. V minulom roku som v spolupráci s viacerými kolegami pripravil 
seniorátne  konfirmačné  sústredenie  v Starej  Vode.  Niekoľkokrát  som  publikoval  v EPST. 
Spracoval  som  príspevky do  Tesnej  brány na  rok  2008  a do  Služby slova.  Som členom 
hymnologického výboru ECAV.

     XV.  Zborový archív, knižnica, kronika, inventár
Zborová knižnica bola dopĺňaná novými titulmi, najmä z ev. vydavateľstiev. Niekoľko 

kníh do nej  bolo darovaných. K 31.12. 2007 sa v knižnici nachádzalo  3.168 (+ 71)  titulov 
(kníh,  časopisov,  tlačovín).  Pravidelných  čitateľov  nie  je  mnoho.  Stúpol  však  počet 
študentov  (najmä  Katolíckej  univerzity),  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 aj sestre Anne Ďurišíkovej st. z Ružomberka, ktorá ochotne píše 
zborovú  kroniku,  bratovi  dozorcovi  Ladislavovi  Zvarovi,  sestre  presbyterke  Márii 
Královenskej  a bratovi  kaplánovi  Miroslavovi  Kerekrétymu  za  aktualizáciu  inventáru 
v Ružomberku,  sestre  Viere  Muríňovej  za  aktualizáciu  inventáru  v Liskovej.  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.  Počet členov v zbore
Podľa kartotéky mal CZ k 31.12.  2007:   1.592 evidovaných členov,   t.  j. o 14 viac  ako 

k 31.12. 2006  (1.578). 

Cirkevný príspevok /CP/  (200,-Sk na pokrsteného člena) v roku 2007 uhradilo 1.465 (+111) bratov a  
sestier. Vyzbieraný príspevok  mal hodnotu 293.000,-Sk
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Neplatičov v r. 2007 bolo 127 (-97). Výška nedoplatkov na CP za r. 2007 je: 25.400 Sk.  

Výsledná štatistika nášho zboru vyzerá takto:
V porovnaním s minulým rokom nám v CZ pribudlo 14 členov. Je nás tak  dohromady 1592.
1103 čl. máme  – v Rk
9 – v Kalamenoch
73 – v Likavke
8 – v Liptovskej Lužnej
8 – v Liptovskej osade 
18 – v L. Sliačoch
80 – v L. Štiavnici
214 – v Liskovej
9 – v Ludrovej 
36 – v Lúčkach
4 – v Podsuchej 
24 – v Štiavničke
a 6 – členovia sú z Turíka

Chcem sa poďakovať sestre Zuzane Jarabovej za to, že priebežne aktualizuje zborovú databázu, čo je 
pri počte členov CZ Rbk časovo dosť náročné.

NÁZOV OBCE: 
   Evidovaní v zbore           Evidovaní v zbore   Evidovaní

                                                          k  1.1.2006:                 k 1.1. 2007      k     1.1.2008  
RUŽOMBEROK 1.097 1.099     1.103

                                
KALAMENY       8                   9    9    

KOMJATNÁ                 0        0 0

          LIKAVKA                           75                   72 73

          LIPTOVSKÁ LÚŽNA                   11                    8 8

          LIPTOVSKÁ OSADA                   8                      9 8

          LIPTOVSKÉ REVÚCE                 0                      0 0

          LIPTOVSKÉ SLIAČE                 18                     17 18

          LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA         75                     74                  80           
 
          LISKOVÁ                                   208                   208 214
 
          LUDROVÁ                           9                         9 9

          LÚČKY                                      36                        36        36           

         MARTINČEK                      0                              0 0

         PODSUCHÁ                                 4                          4 4
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         ŠTIAVNIČKA                        28                        28 24

         TURÍK                                   5                        5    6
    
     CELKOM:            1.582              1.578 1.592

         Náš zbor k 31.12.       1996:   1999:     2000:    2002:    2003:     2004:    2005:       2006: 2007:
            (počet členov)        1.146    1.382    1.415     1.571    1551      1570       1582       1578           1592 

                                                   evidov.    evidov.       evidov.      evidov.   evidov.     evidov.    evidov.   evidov.

            uhradili si CP         939         1.089        1.296         1.412       1.363        1.380       1.367      1.354

POČET ČLENOV V CIRKEVNOM ZBORE  ECAV  RUŽOMBEROK

NÁZOV OBCE: 
   Evidovaní v zbore                      prihlásili sa  

                                                      k  1.1.2008:                    v  štátnom sčítaní 2001 
RUŽOMBEROK 1.103                               1.637  

                               
KALAMENY       9                                       9        

KOMJATNÁ                 0        1 

LIKAVKA                 73                                 136 

LIPTOVSKÁ LÚŽNA                    8                                     9

LIPTOVSKÁ OSADA                    8                                     14

LIPTOVSKÉ REVÚCE                  0                                       6 

LIPTOVSKÉ SLIAČE                  18                                     29 

LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA          80                                     78
 
LISKOVÁ                                    214                                    219
 
LUDROVÁ                    9                                      15

LÚČKY                                         36                                    50                   

MARTINČEK                   0                                     0

PODSUCHÁ                                4                            (zahrnutí pod Rbk-om) 
ŠTIAVNIČKA                  24                                       31 
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TURÍK                                      6                                       18 

CELKOM:    reálny stav:     1.592 (realita)                  2.252 (podľa št. sčít.)
XVII. Záver
       Ďakujem tiež všetkým vám, ktorí ochotne spolu znášate kus zodpovednosti za náš CZ, 
aj  všetkým,  ktorí  ho  podporujete  finančne  i svojimi  modlitbami.  Vďaka  vám,  aj ďalším 
podporovateľom, nemá náš cirkevný zbor dlhy, hoci sa v ňom v r. 2007 podarilo zrealizovať 
finančne veľmi náročné projekty a byť požehnaním pre celú cirkev. 

Ďakujem   bratovi  dozorcovi  Ladislavovi  Zvarovi  a ďalším  členom  presbyterstva; 
bratovi  farárovi  M.  Šefrankovi,  zborovému  kaplánovi  i  všetkým  neordinovaným 
spolupracovníkom.  Podobne  tým,  ktorí  spravovali  financie  CZ,  členkám  Hospodárskeho 
výboru: Márii Dzuriakovej,  Viere Muríňovej;  sestre pokladníčke Viere Ludrovcovej,  sestre 
účtovníčke Elene Šafekovej.  Rovnako patrí  poďakovanie všetkým, ktorí  vyberali  cirkevný 
príspevok, roznášali zborový občasník.  Ďakujem sestre Viere Plávkovej za lásku, s ktorou sa 
stará  o  kvetinovú  výzdobu  oltára,   vrelá  vďaka  patrí  za  kostolnícku  službu  bratovi  Ing. 
Matejovi  Bobuľovi  i bratovi  Vladimírovi  Lukáčovi  za  jeho  ochotu  prevziať  štafetu 
kostolníckej  služby,  za vedenie spevu a dôstojnú  i radostnú hru na organe sestre  kantorke 
Oľge Brunckovej, za hru na klávesoch v Liskovej mladej sestre Zuzane Murinovej. Ďakujem 
aj  sestre Anne Hlaváčovej  – upratovačke zborových priestorov F.Ú.,  bratovi   Miroslavovi 
Halašovi, ktorý sa príkladne staral o farskú záhradu a bolo to aj vidno. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa zúčastňovali/ zúčastnili brigád a upratovanie kostola.

Pavol nám radí, aby všetko, čokoľvek robíme, robili sme  z tej  duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. 
Nech je to motiváciou aj pre čas a službu, ktoré sú pred nami.
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CIRKEVNÝ ZBOR EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. 
NA SLOVENSKU RUŽOMBEROK

  A. Bernoláka 11; PSČ: 034 01; tel.: 044/4322-198
E-mail: ruzomberok@ecav.sk http://ecavrbk.szm.sk

PRAVIDELNÉ PODUJATIA
SLUŽBY BOŽIE                                            NEDEĽA    10.00 hod.
VEČERA PÁNOVA - v rámci sl. Božích v 1. nedeľu v  mesiaci -  
konajú sa v kostole (ul. A.Bernoláka 9)
DETSKÁ BESIEDKA (mimo júla a augusta) NEDEĽA  10.00 hod. 
BIBLICKÁ HODINA  (Advent –Veľká noc) UTOROK 18.00 hod.
VEČERNÉ SL. BOŽIE (mimo júla a aug.)  ŠTVRTOK 18.00  hod. 
PRÍPRAVA SPEVOKOLU                          ŠTVRTOK 18.35 hod.
STRETNUTIE DORASTU                           PIATOK     16.30 hod.
Spoločenstvo ROS            Každá 2. NEDEĽA    17.00 hod. 
→ (po vzájomnom dohovore ; info: 0918 828 324)             

- konajú sa v zborovej sieni na  fare (ul. A. Bernoláka 11)  
---------------------------------------------------------------------------
Úradné hodiny na farskom úrade (A. Bernoláka 11):
PONDELOK, STREDA, PIATOK: 9.00 hod.-11.30 hod.
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