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Návrh programu
Predspev: Ó, Ježiši, Tvoje narodenie
Pieseň ES 195
Sláva, pozdrav, kolekta, čítaná epištola
Evanjelium
Pieseň ES 240

1. Otvorenie s modlitbou
2. Informácia o účasti
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu
5. Prečítanie zápisnice z posledného výročného konventu
6. Voľba fil. kurátora v Beňadikovej (zvolenie volebnej komisie, informácie k voľbe, predstavenie kandidátov, voľba, spo-

čítanie hlasov, vyhlásenie výsledkov)
7. Kňazská správa
8. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu
9. Správa revíznej komisie
10. Návrh prác
11. Schválenie uznesení
12. Rôzne
13. Záver s modlitbou

Príhovorné modlitby, oznamy
Apoštolské požehnanie
Pieseň ES 343/1
Antifóna 62, kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň ES 263/1 – 2

Zápisnica z výročného konventu,
ktorý sa konal 11. februára 2018 v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne

Zvolanie výročného konventu
Vyhlásené v oznamoch počas služieb Božích dňa 4. februára 2018.

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

Prítomní
Podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľka
Miriama Hybenová

Overovatelia
Adela Nikitinová, Nadežda Škultétyová

Prezencia
Jozef Hapčo
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Program
    1. Otvorenie konventu s modlitbou
    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    3. Schválenie programu
    4. Predstavenie kandidátov na funkcie zborových predstaviteľov
    5. Voľba zborových predstaviteľov
    6. Prečítanie zápisnice z posledného konventu
    7. Kňazská správa
    8. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu
    9. Správa revíznej komisie
    10. Návrh prác
    11. Schválenie uznesení
    12. Rôzne
    13. Záver s modlitbou

1. Otvorenie konventu s modlitbou
Zborový farár Peter Taját otvoril výročný konvent a na úvod sa pomodlil. Potom odovzdal slovo Petrovi Gärtnerovi.

2. Určenie overovateľov zápisnice
Brat sen. dozorca určil za zapisovateľku Miriamu Hybenovú a za overovateľov Adelu Nikitinovú a Nadeždu Škultétyovú.
UZNESENIE 1/2018: Zborový konvent schvaľuje volebnú komisiu v zložení Janka Pacigová a Barbora Hankovská.
za: 38   proti: 0   zdržal sa: 0

3. Schválenie programu
Zborový farár prečítal návrh programu.
UZNESENIE 5/2018: Zborový konvent schvaľuje program výročného a volebného konventu.
za: 38   proti: 0   zdržal sa: 0

4. Predstavenie kandidátov na funkcie zborových predstaviteľov
Brat farár predstavil kandidátov na funkcie zborových predstaviteľov. Ing. Ján Paciga, PhD. navrhol aklamačnú voľbu.
UZNESENIE 6/2018: Zborový konvent schvaľuje aklamačnú voľbu zborových predstaviteľov.
za: 38   proti: 0   zdržal sa: 0

5. Voľba zborových predstaviteľov
Zborový kurátor:  Hapčo Jozef  Za: 38 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Zborový pokladník  Kompišová Anna  Za: 37 Proti: 0 Zdržal sa: 1
Zborový účtovník Daňová Elena  Za: 37 Proti: 0 Zdržal sa: 1
Filiálny kurátor-Podtureň  Mlynarčík Juraj  Za: 37 Proti: 0 Zdržal sa: 1
Filiálny kurátor-Uhorská Ves    Jančuška Kornel  Za: 37 Proti: 0 Zdržal sa: 1

Zborové presbyterstvo: 
 Cviková Darina  Za: 37 Proti: 0 Zdržal sa: 1
 Hreha Michal  Za: 37 Proti: 0 Zdržal sa: 1
 Hromádková Milota  Za: 38 Proti: 0 Zdržal sa: 0
 Bc. Kubányová Naďa  Za: 38 Proti: 0 Zdržal sa: 0
 Lubelanová Anna  Za: 38 Proti: 0 Zdržal sa: 0
 Mlynárová Eva  Za: 38 Proti: 0 Zdržal sa: 0
 Mlynček Vladimír  Za: 38 Proti: 0 Zdržal sa: 0
 Nikitinová Adela  Za: 38 Proti: 0 Zdržal sa: 0
 Ing. Paciga Ján, PhD.  Za: 38 Proti: 0 Zdržal sa: 0
 Pavelicová Oľga  Za: 38 Proti: 0 Zdržal sa: 0
 Pipíšová Anna  Za: 38 Proti: 0 Zdržal sa: 0
 Rakárová Ľubica  Za: 38 Proti: 0 Zdržal sa: 0
 Repčeková Eva  Za: 38 Proti: 0 Zdržal sa: 0
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 Rukavicová Naďa  Za: 38 Proti: 0 Zdržal sa: 0
 Šmihovský Jozef  Za: 38 Proti: 0 Zdržal sa: 0

6. Prečítanie zápisnice z posledného konventu
Sestra dozorkyňa prečítala zápisnicu z posledného konventu, ktorý sa konal 12. februára 2017.
UZNESENIE Č. 7/2018: Výročný konvent schvaľuje zápisnicu z výročného konventu zo dňa 12. februára 2017.
za: 38   proti: 0   zdržal sa: 0

7. Kňazská správa
Pán farár prečítal kňazskú správu. Nikto k tomu nemal pripomienky.

8. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu
Pani účtovníčka Daňová nás oboznámila s hospodárením cirkevného zboru za rok 2017.

8. Správa revíznej komisie
Brat farár prečítal správu revíznej komisie.

10. 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.

11. Schválenie uznesení
Brat farár upriamil pozornosť na písomný materiál, ktorý obsahuje aj návrh prác na tento rok. Vyzval na doplnenie návrhu .
UZNESENIE 8/2018: Výročný konvent schvaľuje Kňazskú správu za rok 2017 o živote Cirkevného zboru ECAV na Sloven-
sku Liptovský Ján v predloženej podobe.
za: 38   proti: 0   zdržal sa: 0
UZNESENIE 9/2018: Výročný konvent schvaľuje Správu o hospodárení cirk. zboru za rok 2017 a Rozpočet na rok 2018 
v predloženej podobe.
za: 38   proti: 0   zdržal sa: 0
UZNESENIE 10/2018: Výročný konvent schvaľuje Správu revíznej komisie o kontrole hospodárenia cirkevného zboru a ve-
denia účtovnej evidencie v roku 2017 v predloženej podobe.
za: 38   proti: 0   zdržal sa: 0
UZNESENIE 11/2018: Výročný konvent schvaľuje práce v cirkevnom zbore v roku 2018:
    • Oprava interiéru zvonice v Podturni (klenby, okná a náter interiéru)
    • Oprava interiéru kostola
za: 38   proti: 0   zdržal sa: 0

11. Rôzne
Pán farár pozval všetkých menovaných, aby si prišli pred oltár po malú pozornosť (kvietok). Pogratuloval pani Martákovej 
k jej životnému jubileu a poďakoval za kvety na oltár.

12. Záver rokovania s modlitbou
Brat farár uzavrel zasadnutie výročného konventu modlitbou a zároveň sa poďakoval konventuálom za účasť.

V Liptovskom Jáne 11. februára 2018
Mgr. Peter Taját, ev. a. v. farár
Ing. Mgr. Iveta Lukáčová, zborová dozorkyňa
Miriama Hybenová, zapisovateľka
Adela Nikitinová, overovateľka
Nadežda Škultétyová, overovateľka
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Kňazská správa
o duchovnom živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján v roku 2018

1. Duchovný úvod
1. kniha Kráľov 19, 9-18: „9 A hľa, zaznelo k nemu slovo Hospodinovo: Čo tu robíš, Eliáš? 10 Povedal: Príliš som horlil za Hospo-
dina, Boha mocností, lebo Izraelci opustili Tvoju zmluvu, zbúrali Tvoje oltáre a Tvojich prorokov povraždili mečom, takže som 
zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. 11 Nato povedal: Vyjdi a stoj na vrchu pred Hospodinom! A hľa, 
Hospodin šiel vedľa. Strhol sa mocný a silný víchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil bralá pred Hospodinom. Hospodin však nebol 
vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. 12 Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin 
nebol v ohni; po ohni zašumel tichý šelest. 13 Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa, vyšiel a zastal pred vchodom do 
jaskyne. Vtedy zaznel hlas: Čo tu robíš, Eliáš? 14 Odvetil: Príliš som horlil za Hospodina, Boha mocností, lebo Izraelci opustili 
Tvoju zmluvu, zbúrali Tvoje oltáre a Tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú na môj 
život, aby mi ho vzali. 15 Hospodin mu riekol: Choď, vráť sa svojou cestou k damašskej púšti, a keď dôjdeš, pomaž Chazáéla 
za kráľa nad Sýriou, 16 Jéhúa, syna Nimšího, pomaž za kráľa nad Izraelom a Elízea, syna Šáfátovho z Abel-Mechóly, pomaž 
za proroka namiesto seba. 17 Kto sa zachráni pred Chazáélovým mečom, toho usmrtí Jéhú, a kto sa zachráni pred Jéhúovým 
mečom, toho usmrtí Elizeus. 18 V Izraeli však ponechám sedemtisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom a ktorých 
ústa ho nebozkávali.“

V roku 2015 vyšiel Náboženský atlas Slovenska. Je v ňom prehľad vývoja jednotlivých cirkví na Slovensku od roku 1851 až 
do súčasnosti. Vyplývajú z  neho rôzne informácie, najmä však táto: hoci Slovákov pribúda, evanjelikov nie, skôr naopak. 
Evanjelická cirkev je čo do vekového priemeru najstaršou cirkvou, s najväčším úbytkom.
Chcelo by sa nám s týmto konštatovaním polemizovať, ale keď sa pozrieme do našich radov, či to sami nevidíme? Podľa 
sčítania ľudu je evanjelikov na území nášho cirkevného zboru 1 064, podľa kartotéky 950, podľa návštevnosti v chráme 
Božom však možno 100. Ani len na Štedrý večer sa v chráme Božom nezídeme všetci, nie to ešte v bežnú nedeľu.
Celkom dobre rozumie pocitu Eliáša, keď sa sťažoval Pánu Bohu: “Príliš som horlil za Hospodina, Boha mocností, lebo Iz-
raelci opustili Tvoju zmluvu, zbúrali Tvoje oltáre a Tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám.“ Aj my sa 
cítime opustení. Kde sú ostatní? Áno, Eliášove slová sú výstižné: opustili Pána Boha a jeho hodnoty, zbúrali vo svojich živo-
toch, vo svojom spôsobe myslenia, vo svojom hodnotovom systéme vieru. Vystriedala ju ľahostajnosť a služba, klaňanie 
sa iným bohom. 
Pán Boh Eliášovi odpovedá. Ukazuje, že nie je až tak rozhodujúci počet. Neznamená to, že Pánu Bohu na počte nezáleží. 
To vôbec nie je pravda. Pán Boh túži po každom jednom človeku. Pán Ježiš ilustruje túto jeho túžbu vo svojich podoben-
stvách,  keď ukazuje, že pastier pre jednu ovečku podstupuje nebezpečenstvo a záleží mu na nej a ostatných 99 nechá 
na chvíľočku tak. Žena pre jednu mincu celý dom prehľadá, lebo je pre ňu dôležitá. Tak Pán Boh chce zachrániť každého 
jedného človeka a ani nad jedným nemávne rukou. Avšak predsa tá odpoveď je zložitejšia.
Mať tak čarovný prútik, ktorým by sme zvrátili beh tohto sveta. Mať tak moc donútiť ľudí, aby do chrámu išli, aby v cirk-
vii boli aktívni. Mať taký vplyv, aby sme ich k tomu priviedli. To je eliášovská túžba prísť s mocnými skutkami na spôsob 
víchrice, zemetrasenia, ohňa. V mocnom a silnom víchre, v zemetrasení a v ohni Pán Boh ukázal, že hoci spôsobuje alebo 
dopúšťa veľké veci, ktoré ničia, trestajú, Jeho najväčšie dielo je inde. Pán Boh sám bol v tichom jemnom šeleste. Pretože 
Pán Boh svoje najvýnimočnejšie dielo koná v pozadí, konajúc dielo spásy, dávajúc svoje dary, svoju milosť Božiemu ľudu.  
Pretože skutočne, náš Pán nechce donútené kresťanstvo, lebo z neho nič dobré nevzíde. Ale chce úprimnú lásku a vieru 
a nádej, pretože: „(Pán) nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ (2Pt 3,9)
Eliáš však stále  nebol presvedčený. Veď napriek tomu všetkému stále je sám, odmietaný. Ako na to Hospodin odpovedá? 
Dáva Eliášovi prácu - choď a pracuj, choď konať dielo, choď a zvestuj Božie evanjelium. A ešte predtým, než ho pošle preč, 
pripomína mu, že vo svojom zahľadení do svojich problémov zabudol, že sú tu predsa ďalší, i keď nemnohí, ktorí s ním 
pracovali v Božom ľude. „V Izraeli však ponechám sedemtisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom a ktorých ústa 
ho nebozkávali.“ 
Čo z toho vyplýva? Našou úlohou nie je lamentovať nad počtom ľudí. Pán pozná svojich. Nie sme tu na to, aby sme za-
chraňovali počty, ale aby sme Božiu záchranu prinášali ľuďom - choď, pracuj, konaj Božie dielo. Pretože o toto ide: nie 
o počty, ale o záchranu ľudí. Nie o navyšovanie štatistiky, ale o získanie ľudí pre Božie kráľovstvo.

2. Bohoslužobný život
Návštevnosť
Nízka účasť na bohoslužobnom živote svedčí o našej ľahostajnosti. Často sa stretávam s názorom ľudí mimo cirkvi: „Evan-
jelická cirkev je taká dobrá, taká... voľnejšia.“ Či to však, preložené do zrozumiteľnej reči, neznamená, že je ľahostajnejšia? 
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Isteže, nemáme prikázané sviatky a z účasti na službách 
Božích si nerobíme čiarky pred Pánom Bohom, pretože nie 
z tohto sme spasení. Ale to neznamená, že pre nás neplatia 
Božie prikázania, teda aj 3. Božie prikázanie: „Pamätaj, že 
máš sviatočný deň svätiť!“ Práve naopak, návšteva chrámu 
Božieho má byť pre nás niečím prirodzeným, veď tu ve-
nujeme čas nášmu najdrahšiemu nebeskému Otcovi a tu 
sme s Božím ľudom. A ak pre našu slabosť a hriešnosť na 
to zabúdame, tak nás Božie prikázanie k tomu volá. Za ne-
účasť v chráme Božom neprivolávame na seba Boží oheň 
z neba. Naopak, sami seba trestáme, lebo prispievame k 
tomu, aby v nás rástla ľahostajnosť k Pánu Bohu, čím uni-
káme z Božích rúk, vzdávame sa večného dedičstva a učí-
me tomu aj svojich blízkych.
Služby Božie sa konali v každú nedeľu i v tie sviatočné prí-
ležitosti, ktoré sú v cirkevnom zbore zaužívané. 
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 služ-
bách Božích sme preberali knihu proroka Daniela. Na filiálkach postupne preberáme Augsburské vyznanie.
V cirkevnom zbore kázali aj Michal Belanji, Július Filo, Barbora Hankovská, Ján Jančo a Ján Paciga. 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: Melánia Göcsová, Emília Halušková, Jozef Hapčo, Juraj Janda, Michaela Kováčiková, Marta Labath, Iveta 
Lukáčová, Darina Meňhartová, Adela Nikitinová, Ján Paciga, Jana Pivková, Eva Repčeková, Ján Straka, Blanka Špačková. 
Sestra dozorkyňa Iveta Lukáčová pravidelne na výročité slávnosti čítala pastiersky list. V čase, keď sa liečila zo svojho úra-
zu, pastiersky list čítal kurátor Jozef Hapčo. Pašie čítali Melánia Göcsová, Naďa Kubányová, Janka Pacigová, Ján Paciga, 
Michal Rakár a Adriana Štetková. Okrem toho vystupovali na slávnostiach 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. Zborovým dňom Barborka Han-
kovská skončila so svojou kantorskou službou, nakoľko jej manžel Emil sa stal kaplánom v Zemianskych Kostoľanoch a 
spoločne tam aj bývajú. Preto sme sa jej pri tejto príležitosti aj poďakovali za jej službu v cirkevnom zbore. Máme radosť z 
toho, že od novembra sa ku kantorskej službe pridal Ľubomír Melna. Zatiaľ hráva na stredtýždňových službách Božích (do 
tých čias som hrával ja). Veríme, že časom priberie aj ďalšiu časť kantorskej služby. Na pohreboch okrem Barbory Hankov-
skej hrali Lenka Bílková z Liptovského Mikuláša a Ivan Hudák ml.  z Liptovského Ondreja. Probémom pri kantorskej službe 
sú práve pohreby. Nemáme kantora, ktorý by v čase tesne popoludní mohol hrávať.

Slávnosti
18. 2. 2018 boli služby Božie venované Národnému týždňu manželstva. Na službách Božích symbolicky zaspievali pieseň 
Celý život spoločne mužský, ženský i detský spevokol. Manželským párom bolo prislúžené požehnanie pred oltárom.
3. 3. 2018 sa v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne konala ekumenická bohoslužba pri príleži-
tosti Svetového dňa modlitieb. Ja som sa prihovoril duchovným slovom. Spievali sa piesne z bohoslužby, ktorú sme dostali 
v materiáloch z Ústredia SDM v Bratislave. Modlili sme sa za krajinu Surinam. Zbierka pri tejto príležitosti vo výške 47,50 
€ bola odoslaná na podporu nadácie Kulturu Krakt v Albina. Nadácia podporuje mladé surinamské dievčatá, aby si výro-
bou prírodnej kozmetiky a sladkostí zarobili menší obnos peňazí a ním si financovali ďalšie vzdelávanie na večernej škole. 
Vzde  lanie im dáva lepšie možnosti uplatnenia na trhu práce.
27. 5. sa konala slávnosť konfirmácie. 
17. 6. sa konala zlatá konfirmácia. 49 konfirmandov stálo pred jánskym oltárom pred 50 rokmi, v roku 1968. Zo žijúcich 
prišlo 16 jubilantov. 
Na Záver školského roka 1. 7. 2018 Anička Daňová prečítala báseň a Ľubica Rakárová vyhodnotila vyučovanie detskej 
besiedky.

2017 2018
Hlavné SB Počet za rok 65 67

Priemer. účasť 67 61
1. slávnosť vianočná 84 93
1. slávnosť veľkonočná 124 84
1. slávnosť svätodušná 73 67
Štedrý večer 350 360
Pam. reformácie 75 25
Starý rok 82 91

Nešporné SB Počet za rok 38 32
Pr.účasť 14 14

Stredtýždňové SB Počet za rok 37 35
Pr.účasť 11 11

Adventné večierne Počet za rok 5 6
Pr.účasť 12 19

Pôstne večierne Počet za rok 10 14
Pr.účasť 15 17
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Na Začiatok školského roka 2. 9. 2018 sa na službách Božích prihovorila zástupkyňa riaditeľa ZŠ v L. Jáne Blanka Špačková 
a modlili sa deti za nový školský rok.
Na službách Božích 28. 10. 2018 sme si pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR. Blanka Špačková pri tejto príležitosti prečítala 
báseň od Jána Brezinu Ja som Slovák.
1. 11. 2018 sa opäť konali pobožnosti na cintorínoch v Beňadikovej, Uhorskej Vsi, Liptovskom Jáne a v Podturni. Z toho 
v Uhorskej Vsi a v Liptovskom Jáne boli pobožnosti ekumenické v spolupráci s bratom farárom Petrom Kvasňákom. 
V Uhorskej Vsi bola táto príležitosť spojená s posviackou obnoveného kríža na cintoríne.
V 1. adventnú nedeľu 2. 12. 2018 sme si na slávnostných službách Božích pripomenuli 110. výročie posvätenia chrámu 
Božieho. Slávnostným kazateľom bol emeritný biskup Július Filo. Vystúpili opäť ženský i mužský spevokol a bola prislúže-
ná spoveď s Večerou Pánovou. Zároveň boli posvätené nové oltárne rúcha - zelené na kazateľnicu v chráme, biely obrus 
na chrámový oltárny stôl a biele, zelené a fialové oltárne rúcho do zborovej miestnosti. Rúcha vyhotovila firma Parta z Det-
vy za 730,- €. Popoludní sa konal organový koncert, na ktorom hral na organe Metod Rakár a spievala Pavla Hudzíková.
Konali sa aj ďalšie pravidelné slávnosti podľa cirkevného roka. Dvakrát sa konali aj rodinné služby Božie, na ktorých viac 
participoval detský spevokol..

Konventy
V uplynulom roku sme sa pri konventoch schádzali viac ako inokedy, a to kvôli voľbám.
11. 2. 2018 sa konal výročný konvent, na ktorom sme zároveň znovuzvolili sestru dozorkyňu a volili sme taktiež presby-
terov.
24. 6. 2018 sme volili generálneho biskupa, generálneho dozorcu, dozorcu VD a seniora LOS ECAV. Taktiež sme schválili 
zámer predaja cirkevného pozemku Jozefovi a Radoslave Šmihovským.
23. 9. 2018 sme volili v druhom kole generálneho biskupa a schválili sme kúpnopredajnú zmluvu k vyššie uvedenému 
predaju pozemku.

3. Sviatosti
Krst svätý
Krst svätý je bránou, začiatkom, prijatím od Pána Boha, vyhlásením 
za Božie dieťa. Ale za tým má/musí nasledovať úprimný kresťan-
ský život. V opačnom prípade sa podobá Izraelcom, ktorí síce boli 
súčasťou Božieho ľudu, ale klaňali sa pohanským bôžikom. Koľkí 
rodičia a krstní rodičia pri krste sľubujú kresťanskú výchovu dieťaťa, 
ale jej zanedbávaním, vyhýbaním sa chrámu Božiemu a cirkevné-
mu zboru tento sľub porušujú. Radujeme sa z tých bratov a sestier, 
ktorí tento sľub plnia a napriek rozličným ťažkostiam sa snažia žiť 
v poslušnosti Božím prikázaniam.

Večera Pánova
Boli by sme radi, keby najmä v domácnostiach, pri chorých, starých 
ľuďoch sa viac dbalo na prijímanie Večere Pánovej. Nemôže byť pre 
veriaceho človeka krajšie uistenie ako to, že s ním je v chorobe Pán 
Ježiš, Lekár lekárov a Pán pánov.

Konfirmácia
V uplynulom roku bola konfirmácia 27. 5. 2018. Konfirmovaných bolo 10 konfirmandov. Okrem toho boli ešte konfirmova-
ní dvaja dospelí. Konfirmandi spolu s ďalšou mládežou sa dňa 8. – 10. 6. 2018 zúčastnili zájazdu v partnerskom cirkevnom 
zbore Cisownica v Poľsku.
Konal sa opäť seniorátny konfirmačný tábor KOLOS, a to v termíne 4. – 8. 5. 2018. Zúčastnili sa ho 5 konfirmandi.
Opäť i pri konfirmandoch rovnako ako pri všetkých ostatných oblastiach života cirkevného zboru cítime, aké je dôležité, 
aby rodičia dávali svojim deťom dobrý príklad duchovného života. Tam, kde jeden z rodičov inak duchovne zmýšľa alebo 
kde obaja v duchovnom živote nejdú dieťaťu príkladom, je ťažké naučiť mladého človeka tomu, že je dobré brať vieru 
vážne a žiť duchovným životom, keď rodičia tak nerobia.

2017 2018
Krsty Spolu 5 8

Chlapci 0 3
Dievčatá 5 5
Dospelí 0 0

Večera 
Pánova

Celkom 926 862
Chrám Muži 278 284

Ženy 556 571
Spolu 834 855

Doma Muži 2 1
Ženy 8 6
Spolu 10 7

Nemocnica, 
sociálne zariadenia

Muži 0 0
Ženy 0 0
Spolu 0 0
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4. Bohoslužobné výkony
Sobáše
Sobáš bol iba jeden. Hoci to nie je zistiteľné, ale z vlastnej skúsenosti môžem pove-
dať, že som predesený obrovským množstvom rozvodov. Hoci nie som ani sociológ 
ani psychológ, ale som presvedčený, že tu do veľkej miery vplýva uponáhľanosť 
života, tlak spoločnosti („veď tak sa to bežne robí“) ako i neochota odpustiť, pris-
pôsobiť sa, budovať vzťahy. Ľudia si neuvedomujú hrozný dôsledok rozvodov na 
ich samých i na deti. Ako uvádzajú psychológovia, po pohrebe je rozvod najviac 
zaťažujúcou udalosťou v živote človeka. 
Tu si môžeme uvedomiť, aké je to dobré, že aj v takýchto problémoch nás Pán Ježiš neodmieta, ale naopak, hľadá. Skutoč-
ne hlboký a úprimný vzťah s Ním môže človeku priniesť nesmierne veľa dobrého. Môže človeku nájsť odpustenie u Ježiša, 
prijatie, uvedomie si, že človek má napriek všetkému nesmiernu cenu v Božích očiach. To dáva človeku možnosť odpustiť 
a začať odznova.

Pohreby
Počet pohrebov bol nižší ako v predchádzajúcom roku.

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 uply-
nulom roku sa organizovane nezišiel osobitne, schádzal sa však v rámci 
presbyterstiev a jeho členovia pracovali v cirkevnom zbore.

Detská besiedka
Detskú besiedku v uplynulom roku do konca júna viedli Janka Daňová, 
Ľubica Rakárová, Miriam Melnová a Veronika Koreňová. Od septembra ju 
vedú Janka Daňová, Miriam Melnová, Melánia Göcsová, Lenka Šimčeková 
a Aďka Štetková. Ďakujeme im za ich prácu. Ľubica Rakárová túto prácu 
z rodinných dôvodov nemohla vykonávať, máme však nádej, že sa k tejto 
práci vráti.
Poďakovanie patrí aj Miriame Hybenovej, ktorá pomáha v nedeľu ráno 
dovážať deti z filiálok na detskú besiedku.
Deti na detskej besiedke tiež dostávajú časopis Dúha. Ten sme odoberali 
v počte 18 kusov, z toho 3 kusy sa dávajú do MŠ v Liptovskom Jáne.
V tomto roku sa pracovníci detskej besiedky nezúčastnili žiadneho škole-
nia. Považujem tieto školenia za potrebné. Rovnako som vďačný Janke Daňovej za jej prácu na detskej besiedke, keďže 
má s jej učením najväčšie skúsenosti a koná túto prácu veľmi kvalitne. Jej služba v cirkevnom zbore je nesmierne dôležitá.
Od 16. do 20. 7. 2018 sa konal denný detský letný tábor. Jeho téma bola Indiánsky tábor. Tábora sa zúčastnilo 45 detí a 10 
dospelých.
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 kaž-
dé 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 v druhú a štvrtú stredu okrem pôstu a adventu. taktiež sa každú prvú stredu 
v mesiaci stretávajú muži v rámci cirkevných zborov Liptovský Ján, Liptovský Ondrej, Smrečany a Závažná Poruba. V prie-
mere z oboch stretnutí je to zhruba 9 bratov a sestier. Tieto počty sú nesmierne nízke. 

Stretnutia dorastu, mládeže
V tomto roku sa mládež v nestretávala. Stretnutia v Beňadikovej, ktoré sme predtým mávali, vykazovali nízku účasť. S kon-
firmandmi sme sa však raz za mesiac zúčastňovali stretnutí dorastu Horného Liptova. 26. 10. 2018 sa toto stretnutie konalo 
v našom cirkevnom zbore, a to v Kultúrnom dome v Podturni. Zúčastnilo sa ho 130 mladých ľudí z okolitých cirkevných 

2017 2018
Deti - DB Počet za rok 48 35

Pr.účasť 8 7
Mládež - SEM Počet za rok 22 0

Pr.účasť 7 0
Bibl.hod.-do-
sp.

Počet za rok 25 21
Pr.účasť 6 9

Spevokol Počet skupín 3 3
Počet členov 40 41

Past.návštevy Počet za rok 108 106
Počet kňazov 1 1

Vystúpenia detskej besiedky
13. 1. Novoročná akadémia

2017 2018
Sobáše Spolu 2 1

Evanj. 1 1
Krížne 1 0

Pohreby Spolu 19 13
Muži 7 7
Ženy 12 6
deti do 7 r. 0 0
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zborov. Ďakujem touto cestou ochotným sestrám z Uhorskej 
Vsi, ktoré pomohli pri príprave, pri občerstvení a pod.

Spevokoly
Mužský spevokol nacvičoval každý štvrtok po stredtýždňo-
vých službách Božích. Vystupoval pri významných poduja-
tiach 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.
Počet členov mužského spevokolu Svätojánsky prameň je stabilizovaný. V ženskom spevokole sme pocítili chýbanie sestry 
dozorkyne po jej úraze, rovnako Eleny Janovčíkovej. Na druhej strane k nám pribudli opäť po prestávke sestry z Liptovské-
ho Hrádku Lesáková a Feriančeková. Rovnakú pomoc, posilu by sme potrebovali aj v mužskom spevokole.
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 spo-
znávať kresťanské piesne a evanjelium. 
30. 6. 2018 sa všetky spevokoly spoločne zúčastnili VI. evanjelických cirkevných dní vo Zvolene, kde aj vystúpili.
24. 6. 2018 sa konal pravidelný Koncert spevokolov Liptova, ktorého sa tentokrát zúčastnilo 10 spevokolov, z toho tri 
spevokoly boli naše.

Stretnutia žien
Stretnutia žien sa v roku 2018 nekonali.

Stretnutia starších
Stretnutia starších sa opäť pravidelne konali v novembri vo všetkých častiach cirkevného zboru. V Podturni potešilo star-
ších bratov a sestry vystúpenie Svätojánskych mušiek a ženského spevokolu, v Liptovskom Jáne zase zaspieval mužský 
spevokol Svätojánsky prameň. Sme radi, že v tomto roku  sa nielen v Podturni, ale aj v Uhorskej Vsi tohto stretnutia zú-
častnil aj domáci starosta.

Iné formy vnútromisijnej práce
V týždni od 12. do 18. 2. 2018 prebiehal Národný týždeň manželstva. V nedeľu 18. 2. 2018 sa konali služby Božie pri prí-
ležitosti Národného týždňa manželstva s požehnaním manželských párov.
Významnou vnútromisijnou príležitosťou bol zborový deň, ktorý sa uskutočnil už po ôsmykrát. Tohtoročný zborový deň sa 
konal 9. 9. 2018 a bol venovaný 70. výročiu obnovenia štátu Izrael. Hosťom bol Ján Jančo, farár z Kalnej nad Hronom, spolu 

Vystúpenia mužského spevokolu Svätojánsky prameň
6. 1. Trojkráľový koncert v r.kat kostole v L. Jáne

13. 1. Novoročná akadémia
18. 2. Národný týždeň manželstva
29. 3. Zelený štvrtok
30. 3. Veľký piatok
1. 4. Veľkonočná nedeľa
8. 5. Deň víťazstva nad fašizmom

13. 5. 100 rokov chrámu Božieho v Liptovskej Porúbke
20. 5. 1. slávnosť svätodušná
24. 6. Koncert spevokolov Liptova
30. 6. VI. ev. cirk. dni vo Zvolene
29. 8. Výročie SNP
9. 9. Zborový deň

21.10. Poďakovanie za úrody zeme
31. 10. Pamiatka reformácie
25. 11. Stretnutie starších v Liptovskom Jáne
2. 12. 1. adventná nedeľa, Pam. posvätenia chrámu

24. 12. Štedrovečerné služby Božie
25. 12. 1. slávnosť vianočná

Vystúpenia ženského spevokolu
6. 1. Trojkráľový koncert v r. kat. kostole v L. Jáne

13. 1. Novoročná akadémia
18. 2. Národný týždeň manželstva
29. 3. Zelený štvrtok
30. 3. Veľký piatok
1. 4. Veľkonočná nedeľa

13. 5. 100 rokov chrámu Božieho v Liptovskej Porúbke
24. 6. Koncert spevokolov Liptova
30. 6. VI. ev. cirk. dni vo Zvolene
9. 9. Zborový deň

21.10. Poďakovanie za úrody zeme
18. 11. Stretnutie starších v Podturni
2. 12. 1. adventná nedeľa, Pam. posvätenia chrámu

24. 12. Štedrovečerné služby Božie
25. 12. 1. slávnosť vianočná

Vystúpenia detského spevokolu Svätojánske mušky
13. 1. Novoročná akadémia
18. 2. Národný týždeň manželstva
8. 4. Rodinné služby Božie
3. 6. Rodinné služby Božie

24. 6. Koncert spevokolov Liptova
30. 6. VI. ev. cirk. dni vo Zvolene
9. 9. Zborový deň

18. 11. Stretnutie starších v Podturni
24. 12. Štedrovečerné služby Božie
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s manželkou. S prednáškou o mikulášskej židovskej komunite vystúpila tiež Zuzana Nemcová z Liptovského Mikuláša.
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.
16. 12. 2018 sa v zborovej miestnosti na fare konalo Vianočné čítanie. Jaroslav Debnárik (ZŠ s MŠ L. Ján - riaditeľ), Blanka 
Špačková (ZŠ s MŠ - zástupkyňa), Naďa Kubányová (presbyterka a pracovníčka Knižnice G. Fejérpataky-Belopotockého) a 
Ján Paciga (náš kantor a policajný duchovný) čítali vianočné rozprávky z pera známych domácich i svetových autorov. Žiaľ, 
toto podujatie nenašlo zodpovedajúcu odozvu v účasti. Avšak napriek tomu bolo milé.

Vyučovanie náboženskej výchovy
Náboženská výchova sa na Základnej škole 
v Liptovskom Jáne učí v troch skupinách. Pri 
vyučovaní využívam učebnice a pracovné zo-
šity, taktiež animované biblické príbehy a pod. 
Veľkou pomocou je IKT technika, pomocou 
ktorej je možné nielen pozerať videá, ale aj 
mať interaktívne skúšanie, testy a pod. 
Náboženská výchova sa učí aj v materskej ško-
le, a to bez nároku na odmenu ako krúžok. Ve-
diem aj krúžok detský spevokol na základnej 
škole. Navštevuje ho v súčasnosti 10 detí.
V Materskej škole v Podturni som v školskom 
roku 2017/2018 učil každú stredu o 15. hod. 
spol 4 deti. V školskom roku 2018/2019 učím 
každý utorok o 15. hod. 5 detí.
Seniorálne kolo biblickej olympiády sa konalo na pôde Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku v Liptovskom 
Mikuláši 23. marca. Z nášho cirkevného zboru sa ho zúčastnilo 5 súťažiacich: Júlia Tajátová, Ivana Tvrdoňová, Miroslav 
Tvrdoň, Lenka Šimčeková, Simona Kompišová. Júlia Tajátová obsadila 3. miesto. Blahoželáme!
V novom školskom roku nastúpil na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Liptovský Ján Jaroslav Debnárik. Vystriedal tak vo funkcii 
Miroslava Mahdala. Dobre som vychádzal s bývalým riaditeľom a tešil som sa vzájomnej spolupráci. S radosťou môžem 
konštatovať, že rovnako dobre sa spolupracuje aj s novým vedením ZŠ s MŠ. Škola v spolupráci s cirkevným zborom za-
kúpila nové Biblie.

Evanjelická tlač
Na fare sme v roku 2018 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. Kon-
štatujeme 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. Cir-
kevný 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 Miriama Hybenová, Anna Pipíšová, Darina Cviková, Jožka Ju-
rášová a ja osobne potom tieto nahrávky na USB flash diskoch zanášame do 15 rodín.

Nebezpečné vplyvy
Skúsenosti so sektárstvom v cirkevnom zbore nemáme.

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 a služby Božie 
v SOS ČK v Liptovskom Hrádku. V uplynulom roku som absolvoval 106 pastorálnych návštev.

Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján 
Školský rok 2017/2018

MŠ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX Spolu
Štvrtok 13,00 10 10
Streda 11,20 12 3 15
Piatok 11,20 5 11 16
Piatok 12,10 8 3 4 0 1 16

Školský rok 2018/2019
Pondelok 13,00 6 6

Streda 11,20 11 11
Piatok 11,20 7 3 4 14
Piatok 12,10 11 6 2 3 22
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6. OZ Svätojánska evanjelická jednota
Občianske združenie (OZ) Svätojánska evanjelická jednota v roku 2017 opäť poberalo 2 % z daní z príjmu právnických 
a fyzických osôb. Celkové príjmy z 2 % boli v uplynulom roku vo výške 1 829,55 €. Súčasnou predsedníčkou OZ je Adela 
Nikitinová. Valné zhromaždenie sa konalo 5. 1. 2018. 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 25 členov.
Peter Taját, zb. farár
Iveta Lukáčová, zb. dozorkyňa
Elena Daňová, zb. účtovníčka
Anna Kompišová, zb. pokladníčka
Jozef Hapčo, zb. kurátor
Miriama Hybenová
Naďa Kubányová
Anna Lubelanová
Vladimír Mlynček

Adela Nikitinová, kostolníčka
Ján Paciga, zb. kronikár
Ľubica Rakárová
Juraj Mlynarčík, fil. kurátor, Podtureň
Darina Cviková
Milota Hromádková
Eva Mlynárová
Naďa Rukavicová
Jozef Šmihovský

Kornel Jančuška, fil. kurátor, Uh. Ves
Michal Hreha
Oľga Pavelicová
Eva Repčeková
Anna Pipíšová
Adriana Štetková
Peter Žilka

Pred rokom na konvente boli znovuzvolení sestra dozorkyňa a presbyteri. K nim sa vtedy pridali Adela Nikitinová, Oľga 
Pavelicová a Michal Hreha. Potom 24. 6. k nim boli ešte zvolení Adriana Štetková a Peter Žilka. Sme radi, že si Pán Boh 
v nich našiel ľudí, ktorí sú ochotní na seba vziať úlohu presbytera - staršieho, teda človeka, ktorý berie i zodpovednosť 
asnaží sa byť príkladom viery pre iných.
Na seniorálnom konvente sestra dozorkyňa utrpela úraz, čo nám je veľmi ľúto. Spôsobilo to, že sa nemohla zúčastňovať 
života cirkevného zboru až do septembra. Sme radi, že Pán Boh sa postaral a nakoniec pomohol, že sa uzdravila.
V uplynulom roku sa konali 4 zasadnutia zborového presbyterstva. Členovia zborového presbyterstva pracujú vo výbo-
roch, 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 pro-
sím, aby v práci neochabovali.

8. Mimozborová činnosť farára
Prispieval som článkami do novín a časopisov Podturniansky spravodaj, Spravodaj obce Uhorská Ves, Noviny z Jána. Za-
mysleniami som prispel do zbierok Tesnou bránou a Hrad prepevný. Zastupoval som na službách Božích v L. Porúbke a v 
Jamníku, 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 Školské-
ho výboru Východného dištriktu ECAV na Slovensku, taktiež delegátom na dištriktuálny konvent. Som členom Rady školy 
pri Evanjelickej spojenej škole a pri Evanjelickej materskej škole v Liptovskom Mikuláši. 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
2017 2018

Počet členov Kartotéka 955 950
Sčítanie 1064 1064

Do/Zo zboru Prihl. 4 0
Odhl. 0 0

Vstup/Výstup ECAV Vstup 0 0
Výstup 0 0
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11. Hospodársky život cirkevného zboru
V uplynulom roku sme sa zbavili záväzkov, ktoré už roky ležali na našom cirkevnom zbore – podarilo sa splatiť leasing auta 
a najmä, ukončilo sa splácanie pôžičky z GBÚ. Čaká nás však oprava interiéru kostola.
V uplynulom roku sa uskutočnila, hoci nedokončila ťažba dreva, a to pre chorobu Štefana Nagya. Má sa to dokončiť 
v  omto roku.
Vďaka odbornému lesnému hospodárovi Pavlovi Lukáčovi a zborovému kurátorovi Jozefovi Hapčovi sa konala starost-
livosť o cirkevnú horu. V spolupráci s Strednou lesníckou školou v Liptovskom Hrádku bolo vykonané vyžínanie. Obom 
ďakujeme za ich službu.
Podarilo sa opraviť interiér zvonice v Podturni. Rodina Šmihovská požiadala o preloženie elektrického vedenia, ktoré vied-
lo vzduchom cez zvonicu v Podturni k nim. Nakoniec to vykonali a aj uhradili, a to všetko k našej spokojnosti.
Riešil sa odpredaj časti pozemku pre Jozefa Šmihovského a Ing. Radoslavu Šmihovskú. Jozef Šmihovský je naším presby-
terom a chceme, aby táto mladá rodinka ostala v cirkevnom zbore, v ktorom, máme nádej, bude slúžiť. Z našej strany bolo 
všetko potrebné vykonané, čakáme na rozhodnutie seniorálneho presbyterstva.
Konali sa brigády na fare, v kostole a v okolí: upratovalo sa na jar a na jeseň, hotovalo sa drevo pre faru.
Riešila sa obsadenosť nájomných bytov. Momentálne nie je prenajatá garsónka v budove bývalej cirkevnej školy.
Sme Pánu Bohu vďační, že sme finančne sebestační. Uvedomujeme si však, že pre úbytok členov, najmä tých horlivých, je 
na nás postavená otázka, ako sa dokážeme postarať o cirkevný zbor do budúcnosti. Požiadavka úprimnej viery nás pozýva 
k tomu, aby sme  na cirkevný zbor pamätali aj v milodaroch, oferách a v štedrej obetavosti. To, čo je lacné, spravidla ani 
za nič nestojí. Náš cirkevný zbor je nám drahý a naša viera má byť vzácna, preto sa to má prejavovať i v tom, ako s ním 
cítime, nakoľko ho považujeme za svoj.

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 žije-
me 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 10. februára 2019

Peter Taját 
ev. a. v. farár
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