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Zvolenie volebnej komisie
Predstavenie kandidátov na funkciu zborového dozorcu
Oboznámenie sa s pravidlami hlasovania
Voľba zborového dozorcu
Sčítanie hlasov
Vyhlásenie výsledkov volieb
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Oboznámenie sa s pravidlami hlasovania
Voľba zborových predstaviteľov
Prečítanie zápisnice z posledného konventu
Kňazská správa
Správa o hospodárení a návrh rozpočtu
Správa revíznej komisie
Návrh prác
Schválenie uznesení
Vyhlásenie výsledkov volieb
Rôzne
Záver s modlitbou

Príhovorné modlitby, oznamy
Apoštolské požehnanie
Pieseň ES 456/1
Antifóna 65
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň ES 263/1 – 2

Zápisnica z výročného konventu,
ktorý sa konal 12. februára 2017 v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne

Zvolanie výročného konventu

Vyhlásené v oznamoch počas služieb Božích dňa 5. februára 2017.

Predsedníctvo

Mgr. Peter Taját, ev. a. v. farár, Ing. Mgr. Iveta Lukáčová, zborová dozorkyňa

Prítomní

Podľa prezenčnej listiny

2

3

Zapisovateľka

Výročný konvent 11. februára 2018

Bc. Naďa Kubányová

Overovatelia

Ing. Ján Paciga, PhD., Adela Nikitinová

Prezencia
Jozef Hapčo

Program

1. Otvorenie konventu s modlitbou
2. Oboznámenie s počtom prítomných
3. Vymenovanie overovateľov zápisnice
4. Schválenie návrhu programu
5. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu
6. Prečítanie zápisnice z posledného konventu
7. Kňazská správa
8. Správa revíznej komisie
9. Návrh prác
10. Schválenie uznesení
11. Rôzne
12. Záver

1. Otvorenie konventu s modlitbou

Zborový farár Peter Taját otvoril výročný konvent a na úvod sa pomodlil.

2. Oboznámenie s počtom prítomných

Sestra dozorkyňa Iveta Lukáčová otvorila konvent a privítala konventuálov. Brat Jozef Hapčo odovzdal prezenčné hárky s
podpismi 39 prítomných konventuálov.

3. Určenie overovateľov zápisnice

Sestra dozorkyňa oznámila, že za overovateľov zápisnice boli vymenovaní brat Ján Paciga st. a sestra Adela Nikitinová.

4. Schválenie programu

Sestra dozorkyňa prečítala návrh programu. Brat farár upozornil, že sestra Elena Daňová je chorá a preto požiadala, aby
sa jej bod zaradil ešte pred čítanie zápisnice z posledného zasadnutia.
UZNESENIE Č. 1/2017
Výročný konvent schvaľuje program výročného konventu so zmenou oproti predloženej podobe: bod 7. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu bude zaradení po bode 4.
za: 39		
proti: 0		
zdržal sa: 0

5. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu

Správu, ktorá bola súčasťou písomného materiálu (príloha č. 2), predniesla a okomentovala sestra pokladníčka a účtovníčka Elena Daňová. Načrtla aj návrh rozpočtu na rok 2017, ktorý by mal byť vyrovnaný rovnako ako v predchádzajúcom
roku. Vyjadrila ochotu podať komentár k rozpočtu dodatočne, keď si ho konventuáli preštudujú.

6. Prečítanie zápisnice z posledného konventu

Sestra dozorkyňa prečítala uznesenia zápisnice z posledného konventu, ktorý sa konal 7. februára 2016. Brat farár prečítal
návrh prác a okomentoval, ktoré sa v roku 2016 realizovali a ktoré sa presunuli do tohto roku.
UZNESENIE Č. 2/2017
Výročný konvent schvaľuje zápisnicu z výročného konventu zo dňa 7. februára 2016 v predloženej podobe.
za: 39		
proti: 0		
zdržal sa: 0
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Brat farár Peter Taját predniesol duchovný úvod na základe textu L 2, 25 – 30. Konventuáli dostali písomný materiál, ktorý
sumarizoval všetky stránky života CZ v roku 2016. V rámci diskusie ku kňazskej správe zareagoval brat Ján Paciga st., že
nižší počet konventuálov môže byť zapríčinený tým, že mnohí bratia a sestry z filiálok neprišli, lebo sa chystajú na nešporné služby Božie vo filiálkach. Sestra dozorkyňa Iveta Lukáčová skonštatovala, že za desať rokov pôsobenia Petra Tajáta vo
funkcii zborového farára sa zbor stal živým a aktívnym. Vyzvala konventuálov, aby sa v prípade otázok ku Kňazskej správe
obrátili aj neskôr na brata farára.

8. Správa revíznej komisie

Jozef Hapčo vystúpil k správe revíznej komisie, ktorá je súčasťou rokovacieho materiálu. Nikto sa nezapojil do diskusie k
tejto správe.

9. Návrh prác

Brat farár upriamil pozornosť na písomný materiál, ktorý obsahuje aj návrh prác na tento rok. Vyzval na doplnenie návrhu
prác, no žiadny ďalší návrh nepadol.

10. Schválenie uznesení

Brat farár upriamil pozornosť na písomný materiál, ktorý obsahuje aj návrh prác na tento rok. Vyzval na doplnenie návrhu
prác, no žiadny ďalší návrh nepadol.
UZNESENIE 3/2017
Výročný konvent schvaľuje Kňazskú správu za rok 2016 o živote Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Liptovský Ján v predloženej podobe.
za: 39		
proti: 0		
zdržal sa: 0
UZNESENIE 4/2017
Výročný konvent schvaľuje Správu o hospodárení cirkevného zboru za rok 2016 a Rozpočet na rok 2017 v predloženej
podobe.
za: 39		
proti: 0		
zdržal sa: 0
UZNESENIE 5/2017
Výročný konvent schvaľuje Správu revíznej komisie o kontrole hospodárenia cirkevného zboru a vedenia účtovnej evidencie v roku 2016 v predloženej podobe.
za: 39		
proti: 0		
zdržal sa: 0
UZNESENIE 6/2017
Výročný konvent schvaľuje práce v cirkevnom zbore v roku 2017:
lesopestevné práce, ťažba dreva a následné práce, vyhotovenie elektrorevízie všetkých budov a bleskozvodov, ostatné
revízie, natretie plota, riešenie vodovodov v cirkevnej škole, oprava oblokov na veži v Podturni
za: 39		
proti: 0		
zdržal sa: 0

11. Rôzne

Sestra Janka Straková sa informovala, kedy môžeme očakávať voľby nových členov do presbyterstva. Brat farár informoval, že by bol rád, keby sa doplnil počet presbyterov, rovnako v Beňadikovej chýba kurátor, dočasne ho nahradila sestra
Pipíšová. Sestra Kováčiková sa nezúčastňuje zasadnutí a ani sa neospravedlní, no zo štatútu CZ nevyplýva, že by preto
mala prísť o mandát. Brat farár tlmočil snahu doplnenie členov zboru vyriešiť v tomto roku.
Brat Jozef Hapčo poďakoval sestrám E. Daňovej a A. Kompišovej za príkladnú a precíznu prácu s množstvom dokladov pri
vedení účtovníctva CZ. K poďakovaniu sa pripojilo aj vedenie CZ.

12. Záver rokovania s modlitbou

Brat farár uzavrel zasadnutie výročného konventu modlitbou, a zároveň sa poďakoval konventuálom za účasť. Všetkým
zúčastneným zaprial, aby rok výročia reformácie bol rokom povzbudenia, obnovy, duchovného rastu.
V Liptovskom Jáne 12. februára 2017

Mgr. Peter Taját, ev. a. v. farár
Ing. Mgr. Iveta Lukáčová, zborová dozorkyňa
Bc. Naďa Kubányová, zapisovateľka
Adela Nikitinová, overovateľka
Ing. Ján Paciga, PhD., overovateľ
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o duchovnom živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján v roku 2017

1. Duchovný úvod
„20 Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zavri svoje dvere za sebou; schovaj sa na malú chvíľu, dokiaľ neprejde hnev.
21
Lebo, hľa, Hospodin vychádza zo svojho miesta, aby potrestal neprávosť obyvateľov zeme; zem odhalí krv vyliatu na
ňu a nebude už zakrývať svojich zavraždených. “
(Izaiáš 26, 20 – 21)
Ako charakterizovať rok 2017? Žili sme si spokojne, bez problémov? Ale nie je v práve tejto spokojnosti nebezpečenstvo?
Božie slovo nám jasne ukazuje, že pokojné časy nebudú naveky. Práve naopak, vo svete číha na kresťanov, na nositeľov
Božieho slova nebezpečenstvo.
V období r. 2015-2017 dosiahlo prenasledovanie kresťanov na svete nový vrchol. Ohniskami sú hlavne moslimské krajiny,
ako aj autoritatívne štáty ako Eritrea a Severná Kórea. K štátom, kde sú kresťania prenasledovaní, patrí aj Čína, Irak, Sýria.
Sme vďační k Pánu Bohu, že na Slovensku môžeme vieru slobodne vyznávať. Predsa však niekto môže zažívať problémy
v rodine či vo svojom okolí. I budúcnosť môže priniesť prenasledovanie. A celkom iste príde deň, keď „Hospodin vyjde zo
svojho miesta, aby potrestal neprávosť“. Pán Boh prostredníctvom Izaiáša dal recept, ako sa pripraviť. Spočíva vo vojdení
do svojich izieb a zavrení dverí. Čo to znamená?
1. Ide o izby oddelenia. Keď vonku vrcholí neprávosť a množí sa hriech, neostaň tam aj ty. Oddeľ sa od neho. Nemaj nič
spoločné s hriechom. Nebuď služobníkom hriechu, neschvaľuj ho, ale zošklivuj si ho, bojuj proti nemu, pomenúvaj jasne,
čo je dobré a čo zlé. Pán Ježiš si nás oddelil.
2. Ide o izby ochrany. Poď pod Pánovu ochranu. Keď sa množia trápenia pre vieru, nehľadaj pomoc v zrade viery, v prispôsobení sa. Práve naopak, dúfaj, že len Pán Ti pomôže. Že On jediný má moc Ti pomôcť a že On aj všetko o tebe vie. Pán
Ježiš prisľúbil, že bude s nami naveky.
3. Ide o izby zbožnosti. Pán Ježiš hovorí: „Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu
Otcovi, ktorý je v skrytosti.“ (Matúš 6, 6) Daniel sa dozvedel o dekréte kráľa Dária, na základe ktorého má byť do jamy s
levmi hodený každý, kto sa tridsať dní nebude modliť ku kráľovi Dáriovi, ale k inému bohu. „Keď sa Daniel dozvedel, že
doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy
denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval predtým.“ (Daniel 6, 11) A skutočne správne
môžeme slúžiť Pánu Bohu len skrze Pána Ježiša.
Ak by si snáď niekto chcel myslieť, že teda radšej nebude v Pána Boha veriť, ak to má byť spojené s prenasledovaním a
ťažkosti, tak nám Božie slovo pripomína zasľúbenie a napomenutie.
Zasľúbenie je jednak v tom, že kto v Neho verí, bude zachránený, čaká ho Božie kráľovstvo, večný život, večná radosť. To
síce nehovorí priamo náš text, ale je svedectvo celého Písma a výsledok diela spásy, ktoré Pán Ježiš vykonal na kríži.
Zasľúbenie je i v tom, že kto v Neho verí, pre to dni trápenia budú trvať len malú chvíľku. Jednak Pán skracuje dni utrpenia
pre svojich a stará sa, aby rýchlo skončili. A tiež v porovnaní s tou budúcnosťou, tkorú nám Pán Boh zabezpečil, tá chvíľka
nepohody je iba smeťou.
Napomenutie je v tom, že kto nie je v tom zachraňujúcom Pánovom objatí, ten je vystavený Jeho hnevu. Lebo ten deň
je už blízko, keď bude potrestaná všetka neprávosť na dušiach ľudí. Spomeňme aspoň niekoľko najdôležitejších bodov,
ktoré Pánovi spôsobujú najväčší smútok a budú predmetom Jeho hnevu.
Pôjde o krv martýrov, všetkých tých, ktorí pre vieru museli znášať prenasledovanie, boli vysmievaní, prenasledovaní, vo
väzení, prišli o prácu a pod.
Pôjde o hriech na deťoch. „Kto by však zviedol na hriech jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, lepšie by bolo,
aby mu oslí žarnov zavesili na šiju a potopili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre zvody na hriech; zvody síce musia prísť,
ale beda človeku, z ktorého prichádza zvádzanie.“ (Matúš 18, 6 – 7) K týmto hriechom patrí predovšetkým to, že pri deťoch zanedbávame ich kresťanskú výchovu. Sami im dávame slabý príklad zbožnosti a málo im o Pánu Bohu hovoríme,
do kostola ich neprivádzame, modlitbe neučíme, slovo Božie si nečítame. Varovanie k tomu je jasné a ukazuje, aká je to
vážna vec pred Pánom.

2. Bohoslužobný život
Návštevnosť

Účasť na hlavných službách Božích mierne stúpla, na stredtýždňových službách Božích mierne klesla. Tento trend kopíruje

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján

6

to, čo prežívame v cirkevnom zbore. Máme toho roku viac konfirmandov, ktorých povinnosťou je prichádzať na služby
Božie, zatiaľ čo zo stredtýždňových služieb Božích sa vytrácajú starí a chorí bratia a sestry. V zásade však nič prevratné v
návštevnosti služieb Božích nie je vidieť. Hoci by sme si veľmi žiadali, aby to vidieť bolo. Uvedomujeme si, že nám veľmi
chýba stredná a mladá generácia. Nie je naučená prichádzať na služby Božie a svedectvo, volanie, príklad tých starších
bratov a sestier, ktorí sú piliermi návštevnosti služieb Bo2016 2017
žích, ich nedokáže presvedčiť, pritiahnuť. Uvedomujeme
Počet za rok
69
65
si, že chyba je kdesi hlboko vo výchove v našich rodinách, Hlavné SB
kde málo zdôrazňujeme potrebu žiť v cirkvi, byť pravidelPriemer. účasť
63
67
ným návštevníkom služieb Božích, byť každodenným veri1. slávnosť vianočná
93
84
acim. To nie je vec posledných rokov, to je problém celých
1. slávnosť veľkonočná
92 124
desaťročí. Samozrejme, nemôžeme sa na to vyhovárať.
1. slávnosť svätodušná
81
73
Prosíme Pána Boha o odpustenie a máme sa snažiť nanovo volať mladé generácie, vytvárať pre ne podmienky, zaŠtedrý večer
350 350
čleňovať ich do bohoslužobného života cirkevného zboru.
Pam. reformácie
44
75
Predsa však treba povedať, že štatistika nemôže povedať
Starý rok
95
82
všetko. Na jednej strane je smutné, že len každý desiaty
Počet za rok
29
38
či jedenásty evanjelik vie, že treba prísť do chrámu počuť Nešporné SB
Pr.účasť
16
14
slovo Božie. Na druhej strane v prvú a druhú nedeľu v mesiaci treba pripočítať bratov a sestry z fílií, ktorí majú síce Stredtýždňové SB
Počet za rok
37
37
služby Božie navyše, ale ktorí sa takto tiež pripájajú k poPr.účasť
10
11
čúvaniu Božieho slova a v tieto nedele do matkocirkvi ne9
5
prichádzajú. Taktiež je potrebné pamätať na tých bratov a Adventné večierne Počet za rok
Pr.účasť
19
12
sestry, ktorí počúvajú nahrávky služieb Božích doma, pretože do chrámu prísť nemôžu, a s nimi sú to aj ich príbuzní, Pôstne večierne
Počet za rok
11
10
ktorí sa tiež takto dostávajú do kontaktu so slovom Božím.
Pr.účasť
17
15
V uplynulom roku sa nahrávky služieb Božích distribuovali
do 13 domácností.
V advente a pôste sa konali adventné a pôstne kvízy. Ak deti odovzdali aspoň polovicu vyplnených kvízov, boli odmenené.

Kázeň

Pri kázaní na hlavných službách Božích som vyberal texty voľne podľa témy príslušnej nedele. Na stredtýždňových službách Božích sme preberali 1. list Korintským a potom Ausburské vyznanie. Augsburské vyznanie sme taktiež preberali na
nešporných službách Božích na filiálkach.
V cirkevnom zbore kázali aj Michal Belanji, Roman Dovala, Emil Hankovský, Barbora Hankovská, Ján Paciga, Marek Twardzik. Tešíme sa z Barborky Hankovskej, ktorá je v štvrtom ročníku teologického štúdia. Prajeme jej vedenie Duchom Svätým.

Účasť laikov

Laici sa aktívne zúčastňovali služieb Božích predovšetkým čítaním starozmluvného textu, resp. na rodinných službách
Božích aj epištoly: Samuel Daňo, Melánia Göcsová, Emil Hankovský, Jozef Hapčo, Juraj Janda, Naďa Kubányová, Anna
Lubelanová, Iveta Lukáčová, Darina Meňhartová, Adela Nikitinová, Ján Paciga st., Janka Pacigová, Jana Pivková, Michal
Rakár, Eva Repčeková, Ján Straka, Lenka Šimčeková, Blanka Špačková, Adriana Štetková. Sestra dozorkyňa Iveta Lukáčová
pravidelne na výročité slávnosti čítala pastiersky list. Pašie čítali na Smrtnú nedeľu Ján Paciga st., Juraj Janda a Jozef Hapčo,
na Kvetnú nedeľu Ján Straka, Ján Paciga ml. a Naďa Kubányová. Na Veľký piatok pašie čítali Peter Taját a Iveta Lukáčová.
Ku Dňu matiek Melánia Göcsová prečítala báseň.
Okrem toho vystupovali na slávnostiach detská besiedka, detský spevokol Svätojánske mušky, mužský spevokol Svätojánsky prameň, ženský spevokol, konfirmandi.

Kantorská služba

Na službách Božích pravidelne hrávali Barbora Hankovská, Miriam Melnová a Ján Paciga, na stredtýždňových službách
Božích som väčšinou hrával ja. Na pohreboch okrem Barbory Hankovskej hrali Lenka Bílková a Ivan Hudák ml. z Liptovského Ondreja. Probémom pri kantorskej službe sú práve tie ceztýždňové príležitosti, predovšetkým pohreby. Ján Paciga
a Miriam Melnová sú vtedy v práci a Barbora Hankovská študuje. Našťastie, je zatiaľ dosť ochotných kantorov v okolitých
cirkevných zboroch, ktorí sú ochotní poslúžiť. Manžel Barborky Hankovskej bude, ak Pán Boh dá, čoskoro ordinovaný, a
teda Barborka už bude členkou cirkevného zboru svojho manžela. Teda prídeme o jej kantorskú službu.

Slávnosti

Okrem pravidelných slávností cirkevného roka sme mali v cirkevnom zbore aj iné pravidelné či mimoriadne slávnosti.
Boli to napríklad rodinné služby Božie, ktoré sa konali štyrikrát a sú príležitosťou, kde sa aktívne zapájajú deti z detského
spevokolu, konfirmandi, mládež ale aj mužský a ženský spevokol. Ich témou boli podobenstvá Pána Ježiša.
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V Nedeľu po Deviatniku sa konali služby Božie pri príležitosti Národného týždňa manželstva. Na službách Božích bola
premietnutá anketa Aký je recept na šťastné manželstvo. Manželské páry mali možnosť prijať požehnanie pri oltári.
V uplynulom roku sa nekonali služby Božie venované partnerskému cirkevnému zboru. Stalo sa tak pre množstvo iných
príležitostí.
11. júna sa konala Zlatá konfirmácia, na ktorej sa zišlo 12 bratov a sestier z 27 žijúcich zlatých konfirmandov.
25. júna boli služby Božie na Záver školského roka. Bolo udelené požehnanie deťom, rodičom a učiteľom. Bola vyhodnotená práca detskej besiedky. Vystúpili všetky spevokoly ako príprava na Koncert spevokolov Liptova.
21. júla sa konali služby Božie na záver denného detského tábora. Na službách Božích kázal Emil Hankovský, liturgovalaseniorálna kaplánka Jana Ilčisková. Na službách Božích vystúpil detský spevokol Svätojánske mušky a účastníci tábora.
Taktiež bol vyhodnotený tábor.
22. októbra sme si pripomenuli 110 rokov od vyhorenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti bola prislúžená spoveď bez
Večere Pánovej a Ján Paciga st. prečítal históriu tejto tragickej udalosti.
31. októbra sme si na slávnostných službách Božích pripomenuli 500. výročie reformácie. Pri tejto príležitosti vystúpil mužský a ženský spevokol a bola odhalená pamätná tabuľa. I keď, samozrejme, by sme boli radi, keby pri takejto príležitosti
kostol „praskal vo švíkoch“, predsa sme radi, že účasť bola relatívne dobrá, zvlášť, keď počúvame správy z iných cirkevných
zborov.
1. novembra sa konali na všetkých cintorínoch pobožnosti k Pamiatke zosnulých. V Liptovskom Jáne to bola pobožnosť
ekumenická.
Na 1. adventnú nedeľu sa u nás konala Pamiatka posvätenia chrámu.

Konventy

V uplynulom roku sa výročný konvent konal 12. 2. 2017.

3. Sviatosti
Krst svätý

Pri Krste svätom je počet pokrstených nezmenený. Stále musíme
konštatovať to, čo každý rok, že Krst svätý nemá tú vážnosť, ktorá
mu patrí. Ak by sme si naplno uvedomovali, čo Krst svätý znamená Krsty
– vstup do života s Kristom, vstup do spásy – potom by sme všetko
preto robili, aby sme nielen deti krstiť dávali, ale aby sme ich aj
viedli k životu v Krste.

Večera Pánova

Mierny pokles komunikantov pri Večeri Pánovej pripisujem tomu,
že v uplynulom roku nebola konfirmácia a bol kratší advent. Teda
počet je v podstate ustálený. Tak ako zvyčajne, aj v tomto roku počas služieb Božích s Večerou Pánovou bolio prislúžené aj požehnanie deťom. Prvýkrát sme mali aj spoveď bez Večere Pánovej pri
príležitosti Spomienky na vyhorenie kostola.

Konfirmácia

Spolu
Chlapci
Dievčatá
Dospelí
Večera Celkom
Pánova Chrám

Muži
Ženy
Spolu
Doma
Muži
Ženy
Spolu
Nemocnica,
Muži
sociálne zariadenia Ženy
Spolu

2016 2017
5
5
1
0
4
5
0
0
926 926
266 278
655 556
921 834
1
2
4
8
5
10
0
0
0
0
0
0

V uplynulom roku sme konfirmáciu v cirkevnom zbore nemali. Teraz sú v 1. ročníku 4 konfirmandi, v 2. ročníku je 10 konfirmandov.
V tomto roku sme pokračovali v peknom zvyku, že na Pamiatku reformácie dostávali konfirmandi od cirkevného zboru
Biblie. Našou túžbou je, aby boli konfirmandi vedení k čítaniu Božieho slova a tento dar im má v tom pomôcť. Tento zvyk
zatiaľ naráža na ten problém, že na Pamiatku reformácie prišlo opäť do kostola len menej konfirmandov. Dúfame, že sa
to v budúcnosti zlepší.
2016 2017
Sobáše Spolu
2
2
Evanj.
0
1
Krížne
2
1
Pohreby Spolu
11
19
Sobáše

4. Bohoslužobné výkony

Sobášov nebolo veľa. V rámci tohto oddielu správy chcem zvlášť pripomenúť dve
milé udalosti minulého roka.
Tešíme sa zo sobáša nášho mladého presbytera Jozefa Šmihovského a Radoslavy

Muži
Ženy
deti do 7 r.

4
7
0

7
12
0
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Gombošovej z Kežmarku. (2. 9.) Ďalšiu radosť sme mali zo sobáša Emila Hankovského z Lukavice (cirk. zbor Bardejov) a
Barbory Zollerovej, našej sestry teologičky-kantorky. Prajeme obom manželským párom Božie požehnanie.

Pohreby

Počet pohrebov v roku 2017 nám narástol. Pri väčšine pohrebov je telo prevezené na kremáciu.

5. Biblická a vnútromisijná práca
Činnosť vnútromisijného výboru

Vnútromisijný výbor pracoval v zložení Jana Pacigová, Vladimír Mlynček, Anna Pipíšová, Ľubica Rakárová, Eva Repčeková,
Darina Cviková. V uplynulom roku sa organizovane nezišiel osobitne, schádzal sa však v rámci presbyterstiev a jeho členovia pracovali v cirkevnom zbore.

Detská besiedka

Detskú besiedku v tomto roku viedli Janka Daňová, Ľubica Rakárová, Mi2016 2017
riam Melnová a Veronika Koreňová v Liptovskom Jáne a Miroslava FašaDeti - DB
Počet za rok
49
48
noková v Beňadikovej. Ďakujeme im za ich prácu. V Beňadikovej sa detská
Pr.účasť
10
8
besiedka stretávala iba do konca júna. V septembri sa pre nezáujem zo
Mládež - SEM Počet za rok
26
22
strany detí vo výučbe už nepokračovalo.
Pr.účasť
9
7
V uplynulom roku detská besiedka preberala tieto témy:
• Materiál VD ECAV Nasledovanie Krista (január – máj 2017)
Bibl.hod.-do- Počet za rok
28
25
sp.
• Božia výzbroj (jún 2017)
Pr.účasť
6
6
• Kniha Rút (september 2017)
Spevokol
Počet skupín
3
3
• Materiál ECAV Z celého srdca – Kniha Samuelova (november – decemPočet členov
40
40
ber 2017)
Past.návštevy
Počet za rok
99 108
Deti na detskej besiedke tiež dostávajú časopis Dúha. Ten sme odoberali v
Počet kňazov
1
1
počte 18 kusov, z toho tri kusy sa dávajú do materskej školy.
Vystúpenia detskej besiedky
V tomtu roku sa Miriama Hybenová zúčastnila Konferencie Detskej misie
v Poprade-Veľkej (1. 4.). Janka Daňová sa zúčastnila Konferencie pracov14. 1. Novoročná akadémia
níkov detských besiedok, ktorá sa konala v Prešove 30. septembra. Pova15. 10. Poďakovanie za úrody zeme
žujem za veľmi potrebné vzdelávanie aj pracovníkov s deťmi, keďže je to
práca nesmierne dôležitá.
28. 5. sme po rodinných službách Božích mali súťaže vo farskej záhrade.
3. júna sa 6 detí a 2 dospelí zúčastnili výletu detskej besiedky na Farmu vo Východnej.
Od 17. do 21. júla sa konal denný detský letný tábor. Jeho téma bola Po stopách Martina Luthera. Deti preberali životný
príbeh Martina Luthera a s tým spojené dôležité otázky Písma svätého a viery. Tábora sa zúčastnilo 50 detí, 12 mládežníkov
a dospelých pomáhalo. Bohu vďaka a nech ich všetkých naplní vierou.
2, augusta sa v Beňadikovej konalo misijné podujatie, ktoré sme nazvali „Letné osvieženie v Beňadikovej“. Objednali sme
nafukovacie atrakcie od organizácie Helpinghand. Program bol doplnený slovom Božím, modlitbou a piesňami. Opäť aj
tu musíme konštatovať, že oproti podobnej akcii pred pár rokmi bolo omnoho menej detí. Celkovo však badáme, že v
Beňadikovej je menej detí a mládeže.
V druhej polovici prázdnin sa počas niekoľkých sobôt konali v Podturni medzi bytovkami tzv. Kluby dobrej zvesti. Išlo o
jeden a pol hodinové programy pre deti naplnené biblickou lekciou, piesňami, hrami a súťažami. Žiaľ, nepodarilo sa v
tomto roku dosiahnuť tú účasť ako pred rokom. Deti boli rozídené na prázdninách.
Z iniciatívy Slávky Markušovej sa počas letných prázdnin v areáli fary niekoľkokrát konalo podujatie pre deti a rodičov Špinavé ruky. Podujatie bolo určené pre deti od 0 do 5 rokov v sprievode dospelej osoby. Deti sa na stretnutí mohli ušpiniť pri
hre s rôznymi druhmi materiálov. Senzorická hra deťom pomáha rozvíjať hmat, koordináciu, jemnú motoriku, kreativitu a
sociálne zručnosti.
V spolupráci s detskou besiedkou z Liptovského Ondreja naša detská besiedka podporovala projekt Deti Afriky. V jeho
rámci podporuje chlapčeka z Tanzánie Girgoriho Bilauriho, aby mohol študovať. Deti sa zbierajú na detskej besiedky a každé dva mesiace striedavo raz Liptovský Ján a raz Liptovský Ondrej posielajú na podporu tohto chlapca sumu cca 60,- €.

Biblické hodiny dospelých

Biblická hodina dospelých sa koná v Podturni zhruba každý druhý týždeň okrem pôstu a adventu. aktiež sa každú prvú
stredu v mesiaci stretávajú muži v rámci cirkevných zborov Liptovský Ján, Liptovský Ondrej, Smrečany a Závažná Poruba.
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V priemere z oboch stretnutí je to zhruba 6 bratov, resp. sestier. Tieto počty sú nesmierne nízke.
V rámci biblickej hodiny 15. novembra sa v Kultúrnom dome v Liptovskom Jáne konalo stretnutie s Czeslawom Bassarom,
riaditeľom CEF, ktorý vykladal list Títovi.

Stretnutia dorastu, mládeže

V Beňadikovej sa pravidelne stretáva mládež (sú to skôr mladí ľudia od besiedkárskeho veku až po stredoškolákov). Hlavnou náplňou stretnutí je krátky výklad slova Božieho s modlitbou, prípadne pieseň, a potom hry, ktoré tvoria väčšinu času.
Občas na stretnutiach nacvičujeme scénku, s ktorou potom mládežníci vystupujú buď na službách Božích alebo na iných
podujatiach cirkevného zboru. Som nesmierne vďačný Pánu Bohu za sestru Annu Pipíšovú, ktorá prichádza na každé jedno
stretnutie a pomáha s dozorom, ale tiež pomáha pri jednotlivých aktivitách, aj sa zahrá s deťmi a pomáha oživiť stretnutia.
Zúčastnili sme sa stretnutia dorastu horného Liptova. Mládež vystúpila so scénkou na Novoročnej akadémii a zaspievala
na stretnutí starších v Beňadikovej.

Spevokoly

Vystúpenia mužského spevokolu Svätojánsky prameň
6. 1.
14. 1.
1. 2.
13. 4.
14. 4.
16. 4.
8. 5.
25. 6.
25. 6.
29. 8.
10. 9.
15.10.
31. 10.
26. 11.
3. 12.
24. 12.
25. 12.

Trojkráľový koncert v r.kat kostole v L. Jáne
Novoročná akadémia
Biblická hodina mužov v Liptovskom Jáne
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
Deň víťazstva nad fašizmom
Záver školského roka
Koncert spevokolov Liptova
Výročie SNP
Zborový deň
Poďakovanie za úrody zeme
Pamiatka reformácie
Stretnutie starších v Liptovskom Jáne
1. adventná nedeľa, Pam. posvätenia chrámu
Štedrovečerné služby Božie
1. slávnosť vianočná

6. 1.
14. 1.
13. 4.
16. 4.
28. 5.
4. 6.
25. 6.
25. 6.
10. 9.
31. 10.
19. 11.
3. 12.
24. 12.

Vystúpenia ženského spevokolu

Trojkráľový koncert v r. kat. kostole v L. Jáne
Novoročná akadémia
Zelený štvrtok
Veľkonočná nedeľa
Rodinné služby Božie
1. slávnosť svätodušná
Záver školského roka
Koncert spevokolov Liptova
Zborový deň
Pamiatka reformácie
Stretnutie starších v Podturni
1. adventná nedeľa, Pam. posvätenia chrámu
Štedrovečerné služby Božie

Vystúpenia detského spevokolu Svätojánske mušky

14. 1.
26. 2.
30. 4.
28. 5.
25. 6.
21. 7.
10. 9.
29. 10.
19. 11.
24. 12.

Novoročná akadémia
Rodinné služby Božie
Rodinné služby Božie
Rodinné služby Božie
Koncert spevokolov Liptova
Denný detský tábor
Zborový deň
Rodinné služby Božie
Stretnutie starších v Podturni
Štedrovečerné služby Božie

Mužský spevokol nacvičoval každý štvrtok po stredtýždňových službách Božích. Vystupoval pri významných podujatiach
v cirkevnom zbore a v obci. Ženský spevokol nacvičoval každú sobotu podvečer v Podturni. Spolu sa stretli so svojimi
manželskými partnermi na spoločnom posedení na Zelený štvrtok.
Detský spevokol Svätojánske mušky nacvičoval v piatok. V základnej škole funguje krúžok detský spevokol pod mojím
vedením. Prosím vás, aby ste privádzali deti vo vašom okolí na tento spevokol. Je to jedinečná forma, ako deti môžu spoznávať kresťanské piesne a evanjelium.

Stretnutia žien

Stretnutia žien sa v roku 2017 nekonali.

Stretnutia starších

Stretnutia starších sa opäť pravidelne konali v novembri vo všetkých častiach cirkevného zboru. V Beňadikovej vystúpila
mládež s niekoľkými piesňami, v Uhorskej Vsi na husliach zahrala Martina Radičová z Podturne, v Podturni potešilo star-
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ších bratov a sestry vystúpenie Svätojánskych mušiek a ženského spevokolu, v Liptovskom Jáne zase zaspieval mužský
spevokol Svätojánsky prameň.

Iné formy vnútromisijnej práce

V týždni od 13. do 19. februára prebiehal Národný týždeň manželstva. V nedeľu 19. februára sa konali služby Božie pri
príležitosti Národného týždňa manželstva s požehnaním manželských párov.
Významnou vnútromisijnou príležitosťou bol zborový deň, ktorý sa uskutočnil už po siedmykrát. Tohtoročný zborový deň
bol venovaný jubileu reformácie. Hosťom bol Roman Dovala s rodinou. Kázal na službách Božích a na záver vystúpil s
dcérami Kikou a Klárou v koncerte. Prihovorila sa aj sestra seniorka Katarína Hudáková s témou.
Počas letných prázdnin bol náš chrám otvorený aj pre turistov, a to vždy v pondelok, stredu a piatok od 9,30 do 11,30. hod.
Ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorí sa zapojili do týchto služieb.

Vyučovanie náboženskej výchovy

Náboženská výchova sa na Základnej škole v Lip- Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján
Školský rok 2016/2017
tovskom Jáne učí v troch skupinách. Pri vyučovaní
využívam učebnice a pracovné zošity, taktiež aniMŠ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX Spolu
mované biblické príbehy a pod. Veľkou pomocou
Štvrtok 13,45 8
8
je IKT technika, pomocou ktorej je možné nielen
3
11
13
pozerať videá, ale aj mať interaktívne skúšanie, Streda 11,20
testy a pod.
Piatok 11,20
5
9
14
Náboženská výchova sa učí aj v materskej škole, a Piatok 12,10
3 4
1
2
10
to bez nároku na odmenu ako krúžok, s počtom
Školský rok 2017/2018
detí 10. Vediem aj krúžok detský spevokol na zá10
kladnej škole. Navštevuje ho v súčasnosti 10 detí. Štvrtok 13,00 10
12 3
15
Som vďačný za dobrú spoluprácu s vedením Zá- Streda 11,20
Piatok 11,20
5 11
16
kladnej školy s materskou školou.
8 3
4
0
1
16
Od septembra sa otvorila nová Materská škola v Piatok 12,10
Podturni. Sme vďační za to, že nám bolo umožnené aj tu vyučovať náboženskú výchovu formou krúžku. Deje sa tak od októbra, a to každú stredu o 15. hod. Na vyučovanie
sú prihlásené 4 deti.
Seniorálne kolo biblickej olympiády sa konalo na pôde Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši 31. marca. Z nášho cirkevného zboru sa ho zúčastnili štyria súťažiaci: Ľubomír Ján Straka, Lenka Šimčeková a Ivana
a Miroslav Tvrdoňovci. Najlepšie sa umiestnili Ľubomír Ján Straka (2. miesto) a Ivana Tvrdoňová (3. miesto). Blahoželáme!
6. 10. prišla na hodinu náboženskej výchovy do ZŠ v L. Jáne pracovníčka Katarína Šoltésová. Navštívila hodinu 5. – 9. ročníka, kde predstavila prácu Evanjelickej diakonie.

Evanjelická tlač

Na fare sme v roku 2017 odoberali: Evanjelický posol spod Tatier (10 ks), Cirkevné listy (3 ks), Evanjelický východ (13 ks),
Dúha (18 ks), Cestou svetla (1 ks), Rozmer (1 ks). Z každého časopisu po jednom ostáva v cirkevnom zbore a je vystavený
k prezenčnému čítaniu vo vestibule fary. Evanjelický posol, Cirkevné listy a Evanjelický východ sú v predaji v kostole. Konštatujeme klesajúci záujem o Evanjelický posol. Snáď jednou z príčin je to, že je dostupný aj v sieti predajcov tlače. Ale som
presvedčený, že dôležitým dôvodom je aj jeho úroveň a najmä konfrontačné témy, ktoré otvára. Sám ak mám podporiť
predaj niektorého časopisu, tak bez rozpakov ponúknem Evanjelický východ. S EPST mám problém.
Predávajú sa tiež knihy vo vestibule kostola. V uplynulom roku vyšli tri čísla zborového časopisu Svätojánsky chlebík. Cirkevný zbor má aj internetovú aj facebookovú stránku, kde sú aktuality o živote cirkevného zboru a je možné si vypočuť aj
nahrávku služieb Božích.

Diakonická práca

Každé nedeľné služby Božie sú nahrávané a ochotné sestry Anna Pipíšová, Darina Cviková, Jožka Jurášová, Daniela Tajátová, príležitostne tiež Barborka Zollerová a brat farár potom tieto nahrávky na USB flash diskoch zanášajú do 13 rodín.
8. októbra sa tri sestry zúčastnili stretnutia s pracovníčkou Evanjelickej diakonie Katarínou Šoltésovou v Dovalove.

Nebezpečné vplyvy

Skúsenosti so sektárstvom v cirkevnom zbore nemáme.
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Ekumenická spolupráca

Máme radosť, že s príchodom nového rímskokatolíckeho farára sa zlepšili vzťahy s Rímskokatolíckou farnosťou.

Pastorálne návštevy

Zapojený som do rozpisu farárov, ktorí pravidelne vykonávajú pastorálne návštevy v NsP Liptovský Mikuláš. V uplynulom
roku som absolvoval 108 pastorálnych návštev.

6. OZ Svätojánska evanjelická jednota

Občianske združenie (OZ) Svätojánska evanjelická jednota v roku 2017 opäť poberala 2 % z daní z príjmu právnických a
fyzických osôb. Celkové príjmy z 2 % boli v uplynulom roku vo výške 2 061,66 €. Súčasnou predsedníčkou OZ je Adela
Nikitinová. Valné zhromaždenie sa konalo 19. 1. 2017. Poslaním OZ je šírenie kresťanských hodnôt, kultúry a vzdelanosti.
V súčasnosti má 20 členov. Združenie rado privíta vo svojich radoch nových členov.

7. Činnosť presbyterstva

Presbyterstvo pracovalo v počte 20 členov.
So zármutkom, ale i v nádeji vzkriesenia sme sa lúčili so sestrou presbyterkou Boženou Lukašíkovou. Okrem toho sa miesta v zborovom presbyterstve vzdali Ľuba Vyšná a Anna Mlynčeková. V súčasnosti teda oproti štatútom stanovenému
počtu nám chýbajú 5 presbyteri. Nemáme filiálneho kurátora v Beňadikovej ani zborového poddozorcu.
V uplynulom roku sa konali 4 zasadnutia zborového presbyterstva. Členovia zborového presbyterstva pracujú vo výboroch, takže každý presbyter je zapojený do niektorého z výborov. V cirkevnom zbore fungujú štyri výbory: vnútromisijný,
hospodársky, servítkový a redakčná rada zborového časopisu. Ďakujem všetkým presbyterom za ich prácu. Zároveň prosím, aby v práci neochabovali, lebo žatvy je mnoho.

8. Mimozborová činnosť farára

Prispieval som článkami do novín a časopisov Podturniansky spravodaj, Spravodaj obce Uhorská Ves, Noviny z Jána.
Zamysleniami som prispel do zbierok Tesnou bránou a Hrad prepevný. Prispel som taktiež do časopisu Pyramída, ktorý
vydáva ZŠ L. Ján. Zastupoval som na službách Božích v L. Porúbke a na pohrebe na Konskej, bol som v rozpise farárov, ktorí
vykonávali služby Božie v Stredisku opatrovateľskej starostlivosti ČK v Liptovskom Hrádku. Som predsedom Školského
výboru Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku a mediálnej sekcie pri Vnútromisijnom výbore Liptovsko-oravského seniorátu. Z titulu funkcie som seniorálnym presbyterom a členom Školského výboru Východného dištriktu ECAV na
Slovensku, taktiež delegátom na dištriktuálny konvent. Som členom Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole. Spravujem
internetovú stránku LOS ECAV na Slovensku ecavlos.sk.

9. Archív, knižnica, kronika, inventár

Zborový archív je v poriadku, usporiadaný podľa platnej registratúry. Knižnica je priebežne dopĺňaná, je však potrebná jej
katalogizácia. Kronika je dobre vedená Jánom Pacigom. Je potrebné spísať inventár hnuteľného i nehnuteľného majetku
cirkevného zboru.

10. Počet členov cirkevného zboru
Počet členov

Kartotéka
Sčítanie
Do/Zo zboru
Prihl.
Odhl.
Vstup/Výstup ECAV Vstup
Výstup

2016
969
1064
4
0
0
0

2016
955
1064
4
0
0
0

11. Hospodársky život cirkevného zboru

Sme radi, že sa nám darí splácať záväzok voči GBÚ tak, ako to bolo dohodnuté, teda do výšky 3.000,– € v splátkach po
600,– € každý polrok. Taktiež vo februári nás čaká posledná splátka za auto, takže budeme bez záväzkov. Čaká nás však
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oprava interiéru kostola.
V uplynulom roku sa uskutočnila plánovaná ťažba dreva, z ktorej zisk bol 13.116,83 € a po odpočítaní faktúry za práce
3.440,48 € bol vo výške 9.675,35 €.
Brat kurátor Jozef Hapčo konal vyžínanie okolo sadeníc v cirkevnej hore, Jurášovci z Podturne zase vykonali čiastočne
ochranu sadeníc na zimné obdobie.Popri tom prebiehala aj ostatná činnosť v hore zahrňujúca ochranu, kontrolu a ďalšiu činnosť. Za túto prácu ďakujeme odbornému lesnému hospodárovi Pavlovi Lukáčovi a obzvlášť kurátorovi Jozefovi
Hapčovi.
Konali sa brigády na fare, v kostole a v okolí: upratovalo sa na jar a na jeseň, hotovalo sa drevo pre faru.
V cirkevnej škole bolo potrebné vymeniť elektrický bojler. Riešila sa obsadenosť nájomných bytov. Nakoniec na prelome
rokov sa podarilo zabezpečiť, že všetky byty sú prenajaté.

12. Záver

Uvedomujem si, že mnoho nedokonalého je pri nás. Dalo sa spraviť omnoho viac a omnoho lepšie. Mohli sme prejaviť
omnoho viac horlivosti, lásky a vďačnosti voči Pánovi. Ale predovšetkým si uvedomujeme, že je to Pán, z ktorého milosti
tu sme. On sám v prvom rade medzi nami pôsobí svojou milosťou a mocou. Jemu slúžime, z Jeho odpustenia a sily žijeme a Jeho nasledujeme. Preto to najdôležitejšie, čo aj v závere správy chcem zdôrazniť, je výzva: počúvajme Božie slovo
a modlime sa! A vyznávajme spoločne: Neužitoční služobníci sme. Čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme! Amen.
V Liptovskom Jáne dňa 11. februára 2018
Peter Taját
ev. a. v. farár

Návrh prác v roku 2018

Oprava interiéru zvonice v Podturni (klenby, okná a náter interiéru)
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Výročný konvent 11. februára 2018
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