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Kde žiješ Ty, tam kráľovstvo rastie, / a kde je ono, tam blaženosť, šťastie, / tam ži
vot dobra ovocie rodí, / tam láska lásku v srdciach ľudí plodí. / Len žehnaj Ty sám, 
by i v nás vzrástlo, / pôdu sŕdc dobrú ku vzrastu našlo. Amen.

Evanjelium podľa Matúša 9, 9
Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a pove
dal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.

Misia na dosah ruky
Sme presvedčení v cirkevnom zbore, že je misia potrebná? Alebo sa máme radšej 
rozhodnúť, že nebudeme misijným zborom? Musí byť cirkevný zbor misijný? To 
sú otázky, ktorých zdopovedanie v cirkevnom zbore je nevyhnutné a má dopad ni
elen na to, ako cirkevný zbor vyzerá, ale aj na to, aká bude budúcnosť ľudí v ňom.

Misiu nechápeme len tak, že posielame misionárov do Afriky. Misia je jednoducho 
úsilie šíriť vieru v Ježiša Krista. Ak učím svoje deti o Pánovi Ježišovi a záleží mi na 
tom, aby z nich vyrástli veriaci ľudia, konám misiu. Ak volám priateľov do cirkvi 
a hovorím im, aké je to dobré byť v cirkvi a veriť v Pána Ježiša Krista, konám misiu.

Načo nám je misia?!
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Chápeme význam záchrany
Pán Ježiš o tom nediskutoval, či je misia potrebná. On ju konal. V Biblii máme 
príkladov mnoho a jedným z nich je aj náš text, ktorý o takomto misijnom konaní 
hovorí. Pán Ježiš prišiel za colníkom Matúšom a povedal mu: „Nasleduj ma!“

Pán Ježiš týmto svojím správaním jasne ukázal, že misia je potrebná a že sa ne
smie obmedzovať len na pár ľudí. Evanjelium je určené pre každého. Tradiční ži
dia, farizeji, zákonníci, oni všetci odmietali misiu. Podľa ich predstáv viera v Hos
podina bola vyhradená pre vyvolený Boží ľud, pod ktorým rozumeli len židovský 
národ. Nepovažovali za potrebné kohokoľvek ďalšieho volať. Pán Ježiš však koná 
úplne inak. Prichádza za každým a nevyhýba sa ani takým ľuďom ako boli colníci. 

Mohli by sme povedať: Pán Ježiš bol veľmi nešikovný. Viac už ani nemohol Pán 
ohromiť poriadnych a nábožných ľudí. Ešte keď povolával za učeníkov rybárov, to 
bolo celkom v poriadku, boli to predsa ešte počestní ľudia, boli to poctiví Izraeliti. 
Ale čo s týmito stratenými colníkmi?

Ako tento spôsob ľudí zarážal, ukazuje poznámka, ktorá sa ešte po 150 rokoch 
našla v hanopise, ktorý napísal Celsus na kresťanov a v ktorom sa hovorí: „Ježiš 
urobil ničomných colníkov svojimi učeníkmi.“

My však vieme, že Pán Ježiš nebol necitlivý na uvažovanie iných, nechcel nasilu 
niekoho provokovať. Ale Ježiš týmto svojím konaním jasne ukázal, že misia je ne
vyhnutná. Pán Ježiš prišiel zachrániť hriešnikov a ak niekto nekoná misiu alebo 
ju nepovažuje za dôležitú, tak je otázne, nakoľko si vie doceniť význam Kristovej 
záchrany. Ak niekto vyčleňuje niektorú skupinu ľudí z misie a povie: za týmito 
ľuďmi nepôjdem, tam netreba nič robiť – potom je otázka, či týchto ľudí miluje. 
A pritom Kristus nás volá, aby sme milovali všetkých ľudí, aj nepriateľov.

Otázka misie v cirkevnom zbore nie je otázkou výberu. Nie je možné si vybrať, či 
budeme misijným zborom, ktorý koná všetko preto, aby získaval ďalších, alebo 
nie. Cirkevný zbor musí byť misijný. A kresťan musí byť človekom, ktorému záleží 
na druhých. Iste i tomu sa všetci učíme. Ale kto v pána Ježiša uveril, kto sám takto 
prijal úžitok kresťanskej misie, ten má mať v srdci túžbu po šírení evanjelia ďalej.

Aby počuli a išli
Stretnutie Pána Ježiša s  Matúšom sa nám môže zdať na prvý pohľad trochu 
nereál ne. Ako by to bolo úplne z inej doby či z inej planéty. Pretože my máme skú
senosť, že keď sa snažíme niečo o Pánu Bohu hovoriť, keď konáme evanjelizačné 
podujatia, keď pozývame ľudí, stretávame sa často či so skrytejšou či s otvore
nejšou reakciou typu: Veď to je ale poriadna nuda. A tak je veľmi zaujímavé, akú 
reakciu sledujeme tu. Pán Ježiš hovorí Matúšovi: „Nasleduj ma!“ A on vstáva a ide. 
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Nič viac, ale ani nič menej. Nečaká, nešpekuluje, nenechá sa prehovárať. Ihneď 
poslúcha Ježišove slová. V povolaní Matúša je niečo také rýchle a nezvyčajné, že 
nemôžeme ani najmenej pochybovať, že je to priamo Božie pôsobenie pri ňom. Že 
Pán Ježiš ho oslovuje v spolupráci s pôsobením Ducha Svätého.

Ako dosiahnuť, aby naša misia bola taká úspešná? Ak chceme podľa tohto textu 
presne odpovedať, potom odpoveď znie: to my nijako nedokážeme. To môže len 
Duch Svätý. Ale to by bola len lacná výhovorka z povinnosti misie. V skutočnosti 
aj my to môžeme vtedy, ak dáme čím väčší priestor pre pôsobenie Ducha Svätého. 

Je to volanie k Pánovi Ježišovi, nie k sebe. Preto nemusíme ľudí ohúriť tým, akí 
sme my múdri, vtipní, zábavní, perfektní, ale máme sa snažiť ukázať im, aký dobrý 
je Pán Ježiš.

Je to volanie, v ktorom pôsobí Duch Svätý. Preto nás má pravidelne sprevádzať 
modlitba, aby Duch Svätý v takomto konaní pomáhal. V cirkevnom zbore nemá 
chýbať modlitba, aby Duch Svätý pomáhal pridávať ďalších zachránených.

Je to Ježišovo volanie, teda misia nie je možná bez Boha a bez Božieho slova. Po
znať tie základné texty z Biblie, ktorými nás Ježiš posiela. Poznať základné texty 
biblického učenia o hriechu a o spasení.

Odteraz až naveky
Matúš, hneď ako počul Ježišove slová, vstal. On sa nepomrvil len na mieste. Ne
pozdvihol sa na pozdrav a sadl so znova. On sa postavil, aby si viac už na to miesto 
nesadol. Toto jeho pozvanie znamenalo pre neho radikálnu zmenu v živote. A vy
bral sa, aby Pána Ježiša nasledoval. Grécke slovo pre nasledovať znamená predo
všetkým „ísť za niekým“. V Oriente chodí žena za mužom. Žiak proroka chodieval 
za svojím majstrom. Vyjadruje sa tak úcta,ktorú prejavujeme vyššie postavenému. 
Tento zvyk sa ujal aj medzi rabínmi. Učiteľ chodieval pred žiakmi alebo jazdil na 
oslovi. Od nich tento zvyk prebrali aj učeníci. Ibaže je medzi nasledovaním Je
žiša a nasledovaním rabínov zásadný rozdiel. Žiaci rabínov po jednom až dvoch 
rokoch, keď bolo vyučovanie dokončené, zrušili tento vzťah s  učiteľom. Takáto 
možnosť je však u Ježiša vylúčená. Ježišovo povolanie je totálne. Platí na celý ži
vot. Ježiš púta na seba učeníka s celou jeho existenciou. Učeník, ktorý by chcel byť 
nezávislý od Pána Ježiša, prestáva byť učeník.

Matúš, hneď ako počul Ježišove slová, vstal. On sa nepomrvil len na mieste. Ne
pozdvihol sa na pozdrav a sadl so znova. On sa postavil, aby si viac už na to miesto 
nesadol. Toto jeho pozvanie znamenalo pre neho radikálnu zmenu v živote. A vy
bral sa, aby Pána Ježiša nasledoval.

Toto nám ukazuje na dôležitosť vnútornej misie. To je tá misia, ktorá sa zameriava 
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na kresťanov, na ich budovanie, prehlbovanie viery, zbožnosti. Pokiaľ je kresťan 
kresťanom po celý život, stále sa učí od Pána Ježiša, potom je aj toto nesmierne 
potrebné. A opäť to nejde bez Pána Ježiša. To nám opäť podčiarkuje význam Božie
ho slova. To má nielen úlohu na začiatku, aby opäť podčiarkuje význam Božieho 
slova. To má nielen úlohu na začiatku, aby človek Pána Ježiša spoznal, ale neustále 
buduje Jeho vieru.

Preto opäť, keď by sme sa chceli pýtať, či si môžeme vybrať, či konať v cirkevnom 
zbore aktivity štúdia Biblie alebo nie, tak je odpoveď jasná: nemôžeme si vybrať, 
či chceme študovať Bibliu alebo nie. K vnútornej misii nevyhnutne patrí biblické 
štúdium. Keď sme pred časom mali stretnutie rodín pri príležitosti Národného 
týždňa manželstva skúmal som, ako sa rodiny stretávajú v okolí. V Liptovskom 
Petre sa pravidelne stretávajú a pri týchto stretnutiach spoločne študujú Bibliu. je 
toto potrebné? Áno, lebo toto je cesta vnútornej misie.

Podobne sa môžem pýtať: ako napríklad na doraste, na mládeži? Stačí sa len hrať? 
Nie! Nikto nehovorí, že musíme vedecky rozoberať Bibliu a že to musí byť nudné. 
Ale spoznávanie Božieho slova, to je hlavná cesta vnútornej misie. Amen.

Pomodlime sa
Trojjediný Pane Bože, Ty si nás povzbudil modliť sa za všetky veci, ktoré nám na 
srdci ležia. Preto Ťa srdečne prosíme za cirkev: napomôž jej zvelebenie. Pohliad
ni milostivo aj na našu evanjelickokresťanskú cirkev v našej vlasti. Zachovaj ju 
a všetkých jej veriacich v pravom pokání, v spasiteľnej viere, v čistom učení a v prí
kladnom kresťanskom živote. Ochraňuj ju pred nástrahami diabla, toho starého 
nepriateľa, ktorý by nás chcel zničiť. Chráň našich cirkevníkov pred ľahostajnos
ťou a povrchnosťou, nevernosťou a nestálosťou. Vzbuď v cirkvi ľudí, naplnených 
Tvojím Duchom, ktorí by Ťa ctili slovom i skutkom, žili by pred Tebou pobožne, 
radi sa modlili, stáli pevne v poznanej pravde a svoju cirkev milovali a podporovali.

Priveď k viere tých, ktorí dosiaľ blúdia. Obráť neveriacich, obmäkči zatvrdilých 
a na správnu cestu naprav tých, ktorých zlákal svet a ktorí v strachu o svoju exi
stenciu od Teba odpadli či odpadajú. Vstúp do sŕdc kazateľov, aby nevedeli nič 
medzi nami, jedine Ježiša Krista, a to Toho ukrižovaného. Vstúp aj do sŕdc poslu
cháčov, aby radi počúvali Tvoje slovo, ochotne ho zachovávali v živote a prinášali 
bohatý úžitok v trpezlivosti, láske a službe. Požehnaj vnútornú misiu, evanjelizá
ciu a apoštolstvo Tvojej cirkvi u nás a až do posledných končín zeme, aby každý 
jazyk vyznával, že Ježiš Kristus je Pánom. Amen.

Požehnanie
Ježiš, cesta života, nech vás vedie, Boh pravdy nech vás vyučuje, Tvorca života 
nech vás zachová, aby ste deťmi života zostali dnes i naveky. Amen.
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(Čítanie na pokračovanie, 3. časť)

Keď sa dobytok dobre pásol, plietol Martinko všeličo z prútia. Najprv začal len 
s metlami, ale podarila sa mu aj klonka, potom slepačí kôš; pokúsil sa aj spraviť 
kliet ku na homôľky. Každý deň si čosi domov doniesol. Platili mu gazdiné, ako 
ktorá chcela — no predsa mal už voľačo zhospodárené. „Neviem,“ hovorieval, 
„načo sa mi to môže zísť, keď sa už musím sám o seba starať.“

Neraz, keď tak plietol, myslel si pri tom: „Bývalo to odjakživa všetko tak? A keď 
nie: kto to všetko učinil? Kto rozkázal slnku, aby ráno vyšlo a večer zapadlo? Či ten 
Boh, ktorého richtár spomínal, keď sa prisahal? Ten, o ktorom hovorievali ženy, 
keď niekto umieral: „Dobrý Pán Boh, že si ho vzal?“ „Kde je ten Boh? Kam to tých 
ľudí bral? Vzal ta aj moju mamičku? Ak On toto všetko, čo ako vidí, urobil, tak bol 
naozaj múdry a dobrý!“

Ako to bolo všetko múdro stvorené: jedny bylinky rástli pre pokrm a druhé zase 
ako liek; jedny, ktoré ľúbili chládok, zasial ten Boh pod kríčky, a druhé zase na 
slniečko. Alebo aj to: keď napršalo, všetko ožilo v horách; ale že ani mnoho dažďa 
nie je dobre, preto zase svietilo slniečko a fúkal vetrík. Ak to ozaj všetko On urobil 
tak dobre, je iste veľký a múdry pán.

Ba, či tam, kam tých ľudí bral, bola tiež taká pekná zem?

Keď gazdiná umierala a umrela, dali jej do ruky peniaz, že vraj ,na prievoz‘.

Na aký prievoz? — Bola medzi touto zemou a tamtou veľká voda? Kto tých ľudí 
prevážal?

Potom za týždeň nechceli v dome nič hýbať, aby vraj — tá duša mala pokoj. Potom 
napiekli chleba, lebo že to je najlepšie, keď sa vôňa chlebíčka po dome rozíde, po
tom že tá duša je spokojná.

Prečo tam tie duše nemali pokoja? Či predsa u Boha nebolo tak pekne ako tu? — 
Ach, že ľudia museli umierať!“

Tak myslieval chlapec. Opýtal by sa niekoho, ale nemal koho.

Už rok bol pastierom. Otvárala sa nová jar. Umrel richtár nanáhlo. Ku koncu mno
ho píjal; porazilo ho. Martinko deň čo deň na neho myslieval. „Kam odišiel? Uvidel 
Boha? Aký je Boh?“

Kristína Royová: 
Bez Boha na svete
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Raz, ako tak sedí na skale a pletie košík, zadíva sa na nebo a hovorí:

„Bože môj, keď ja len nič o Tebe neviem! Ale, však keď Ty všetko môžeš spraviť, 
urob aj to, aby som sa niečo o Tebe dozvedel, aj o tej zemi, kam si to tých ľudí be
rieš. Či sú tam všetci pohromade, dobrí aj zlí?“

Veril Martinko, že ho Boh počul; spokojne pletie košík ďalej. Zrazu počuje žalost
né mékanie; beží dolu aj s Bundášom — a hľa, najmilšia ich ovečka, biela s čiernym 
fľakom spadla medzi kríčky. „Ach, chuderka, ako ťa teraz hore dostanem?“ — Ka
mene sú vlhké. Ledva sa Martinko dolu zošmykol a hore s ovečkou vyškriabal. 
Ej, čiže bol rád! Nesie si ju na pleci, hladká a dohovára jej, až si ju doniesol medzi 
ostatné ovečky. Poskočila veselo a začala sa pásť.

Na poludnie, keď zavracal dobytok k vode, prišli ženy hľadať hríby. I rozprával im, 
čo sa mu prihodilo.

„Martinko,“ povie stará Hudcová, „to bolo práve tak, ako je napísané v Svätom 
písme o tom pastierovi, čo mal tých sto oviec a stratil jednu z nich, že nechal tých 
deväťdesiatdeväť oviec na púšti a išiel hľadať tú stratenú.“

„A našiel ju?“

„Našiel, vzal ju na plecia a doniesol domov; a tak sa z toho radoval, že zavolal su
sedov, aby sa s ním tešili.“

Ľúbilo sa to Martinkovi.

„A kto bol ten pastier? Kde býval?“

„To ja neviem; rozprával to raz Kristus Pán svojim učeníkom.“

„A to bol kto?“

„Ale Martinko,“ zasmiali sa druhé ženy, „ty si sprostý!“

„Nehanbite ho!“ bránila ho Hudcová. „Chudák, nemal mu to kto povedať, a do 
školy nechodil. — Nuž, Kristus Ježiš je Syn Boží. — Ale poďme už ďalej.“

Odišli ženy. Nemyslel chlapec na to, ako ho zahanbili, ale bol rád, že sa dozvedel 
voľačo o Bohu, že mal ten Boh aj Syna a volali ho Kristus Ježiš. „Ježiš,“ ľúbilo sa 
Martinkovi lepšie. „Ten Ježiš bol istotne tiež pastierom; ba, to snáď On sám mal 
tých sto oviec. No, keď tam, kde bývali, mali pasienky, mali iste aj hory, a tak muselo 
predsa tam byť pekne!“ Idúc domov hľadel Martinko chvíľami na nebo. „Snáď tam 
teraz práve tiež ženú z poľa; možno, že aj ten Boží Syn, Ježiš. — Lebo keď On len 
samé ovce spomínal, iste len ovečky pásava. Ba, či mňa On vidí? Umrel by som rád, 
keby som vedel, že si ma vezme za pasáka. Aspoň by som skôr uvidel, ako je tam…“

(Pokračovanie nabudúce)
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ROZHLAS
SOBOTA – 30. január 
Regina 
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty

NEDEĽA – 31. január   
Rádio Slovensko
12.27 – 12.57 Opri sa o mňa
10.05 – 11.00 Encyklopédia spravodli

vých

Rádio Devín
07.00 – 08.00 Krajina duše

Regina
05.00 – 05.45 Duchovné horizonty

ŠTVRTOK – 4. február 
Regina
21.05 – 21.50 Viera v živote
21.50 – 22.00 Ekuména vo svete

TELEVÍZIA
SOBOTA – 30. január 
:3
18.00 – 18.55 Prenos Služieb Božích 

z CZ Galanta

NEDEĽA – 31. január 
:2
10.00 – 11.00 Televízny prenos Služieb 

Božích  z CZ Galanta, 
filiálka Matúškovo 
Piesne: 356, 553, 235, 
A 30

Oznamy
	)Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že Pán života a smrti 
si k sebe povolal svojho služobníka, hlásateľa Božieho slova, 
brata farára Milana Hargaša vo veku 95 rokov. Rozlúčka 
sa konala v utorok 26. 1. 2021 v Novom Meste nad Váhom.

Brat farár pôsobil v cirkevných zboroch Púchov, Opiná, 
Banská Bystrica, Nitrianska Streda a Adamovské Kocha
novce a už ako dôchodca vypomáhal ako seniorátny kaplán 
Považského seniorátu. Jeho syn Miroslav Hargaš pôsobil 
v našom cirkevnom zbore.

Dovoľujeme si vyjadriť svoju úprimnú sústrasť a spolusúcit 
v zármutku predovšetkým jeho milovaným a pozostalej rodine. Súcitíme tiež 
s tými, ktorým bude chýbať ako vzácny Boží služobník.

„Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.” Matúš 5, 4

	)Možnosti podpory: ak sa vám zdá vydávanie tohto Informačného listu prí
nosné a chceli by ste ho podporiť milodarom, môžete tak urobiť bankovým pre
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vodom na účet cirkevného zboru.

Potrebné údaje: IBAN SK87 0200 0000 0032 6551 4051, 
BIC SUBASKBX, VS: 3, správa pre prijímateľa: meno a priezvis
ko Informacne listy.

Za váš milodar vám vopred ďakujeme.

	)Cirkevný príspevok: v tomto roku sa mení spôsob financovania cirkví. Týmto 
sa cirkev postupne vracia do doby, kedy fungovala predovšetkým na základe 
podpory svojich ochotných členov. Na základe tejto skutočnosti prijala Evanje
lická cirkev a. v. na Slovensku Cirkevný ústavný zákon, ktorým prakticky zria
ďuje Fond finančného zabepzečenia, do ktorého má povinne prispievať každý 
cirkevný zbor.

S tým súvisí otázka výšky cirkevného príspevku. O nej rozhoduje zborový 
konvent, ten však v súčasnosti nemôže zasadať. Z toho dôvodu vás chceme 
poprosiť, aby ste s platením cirkevného príspevku za tento rok počkali. Záro
veň vás povzbudzujeme k podpore cirkevného zboru milodarmi.

	)Sčítanie ľudu: od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 nás čaká na Slovensku elektro
nické sčítanie obyvateľstva (www.scitanie.sk). Povzbudzujeme vás, aby ste sa 
v ňom prihlásili k Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prosíme, aby ste k tomu 
povzbudzovali aj svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych. Evanje
lická cirkev pripravila ku sčítaniu webovú stránku s názvom www.evanjelici.sk, 
kde sú uvedené aj povzbudzujúce rozhovory s rôznymi ľuďmi, ktorí sa hlásia 
k Evanjelickej cirkvi. Odporúčame spropagovať túto stránku aj v kruhu svojich 
známych

	)Námety k modlitbám:

Za pracovníkov v zdravotníctve – aby im Pán Boh dal silu, trpezlivosť, zdravie, 
ale tiež ochotu pomáhať v zápase s pandémiou.

Za cirkevný zbor a cirkev – aby boli oporou. Za ich pôsobenie a duchovnú 
obnovu.

Za všetkých sužovaných, utrápených, chorých, blúdiacich.

Za rodiny, ktoré riešia školské a pracovné povinnosti.

Za ľudí v sociálnych zariadeniach, ktorí nemajú kontakt so svojimi blízkymi.

Za spomalenie nárastu koronavírusu na Slovensku a v zahraničí, za vládu 
a ministra zdravotníctva, za lekárov, zdravotnícky personál a ostatných slúži
acich v zápase s koronavírusom.

Za nešírenie falošných správ, nenávistných prejavov, za upokojenie ľudí.
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Evanjelická diakonia pozýva všetkých záujemcov na online vzdelávanie s témami 
z oblasti Zborovej diakonie. Online stretnutia sa uskutočnia s Katarínou Šolté
sovou prostredníctvom aplikácie ZOOM, každý piatok vo februári 2021. Prvé 
stretnutie sa uskutoční dňa 5.2.2021 s predpokladaným začiatkom o 17:00 hod. 
Prihlasujte sa do 2.2.2021 prostredníctvom emailu na zborova@diakonia.sk. 
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Národný týždeň manželstva 2021
Národný týždeň manželstva (NTM) je priateľská a pozitívna iniciatíva, ktorá po
vzbudzujúcim a moderným spôsobom pripomína zásady a hodnoty, na ktorých 
stojí celá spoločnosť. NTM je súčasťou medzinárodného združenia The Marriage 
Week International, avšak na Slovensku (podobne ako v každej ďalšej členskej 
krajine) funguje ako autonómny projekt. Vo vysokom životnom tempe súčasnosti 
je v spleti urgentných záležitostí ľahké zabudnúť na tie, ktoré sú pre život a osob
nostnú stabilitu jednotlivca, kľúčové. Dobré rodinné zázemie tu určite zohráva 
nezanedbateľnú úlohu. Pričom dobrá rodina má základ v dobre fungujúcom vzťa
hu jej zakladateľov – manželských partnerov. Týždeň manželstva sa snaží upria
miť pozornosť na dôležitosť udržiavania a prehlbovania vzťahu medzi partnermi. 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa aktivity NTM 2021 presúvajú viac 
do online priestoru, čo môže byť výhodou pre manželské dvojice, ktoré si budú 
chcieť usporiadať „privátny“ manželský týždeň vo svojej obývačke. Rôzne organi
zácie, medzi nimi aj cirkevné zbory, pripravujú podujatia k tejto príležitosti. Na 
plagátiku nájdete online podujatia, ktoré pripravuje cirkevný zbor Ružomberok.

Viac informácií nájdete na stránke www.ntm.sk.





Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján 
Starojánska ulica 127/43, 032 03 Liptovský Ján 
Telefón: 044/5263 328  Web: www.ecavliptovskyjan.sk 
Mobil: 0918 828 334   Facebook: www.facebook.com/ecavliptovskyjan 
Email: lipt.jan@ecav.sk   Youtube kanál: CZ Liptovský Ján 
Podcastový kanál: Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján 
vo vašich podcastových aplikáciách 
Bankové spojenie: IBAN: SK87 0200 0000 0032 6551 4051 BIC: SUBASKBX 
Pravidelný príspevok: VS 1 Milodary, ofery: VS 3

Online dorast

Každý piatok o 18:00 sa v premiére vysiela online dorast Liptovskooravského se
niorátu. Relácie, ktoré majú do pol hodiny, vytvárajú šikovní ľudia pre mladých 
v senioráte. Sú plné Božieho slova, piesní a zaujímavých veci pre mladých ľudí.

YouTube kanál: Liptovskooravský seniorát 
YouTube kanál: ECAV Hybe 

Stránka: ecavlos.sk


