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Zápisnica z výročného konventu,
ktorý sa konal 10. februára 2019 v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne

Zvolanie konventu: Konvent bol ohlásený v oznamoch počas služieb Božích 3. 2. 2019.
Predsedníctvo: Mgr. Peter Taját, zborový farár 
   (Ing. Mgr. Iveta Lukáčová, zb. dozorkyňa, ospravedlnená zo  
   zdravotných dôvodov) 
Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľka:		 Naďa Kubányová
Overovateľky:		 Milota Hromádková, Naďa Rukavicová
Prezencia:  Adela Nikitinová

Program
    1. Otvorenie s modlitbou
    2. Informácie 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, informácia k voľbe, 
predstavenie kandidátov, voľba, spočítanie 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

Komentár
1. Otvorenie s modlitbou

Brat farár po úvodnej liturgii otvoril konvent a na úvod sa pomodlil.
2. Informácia o účasti

Sestra Adela Nikitinová informovala o počte prezentovaných konventuálov, ktorých 
bolo 31. Brat farár ospravedlnil sestru dozorkyňu Ivetu Lukáčovú z neúčasti na kon-
vente pre zdravotné problémy. 

3. Určenie overovateľov zápisnice
Brat farár navrhol za overovateľky zápisnice Milotu Hromádkovú a Naďu Rukavicovú. 

4. Schválenie programu
Zborový farár prečítal návrh programu a dal o ňom hlasovať.
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Uznesenie 1/2019
Zb. konvent schvaľuje program výročného a volebného konventu v predloženej podobe.
Za: 31   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

5. Prečítanie zápisnice z posledného výr. konventu
Zápisnica je súčasťou predloženej výročnej správy, ktorú mali všetci konventuáli k dis-
pozícii. Brat farár prečítal len najdôležitejšie body zápisnice a dal hlasovať o schválení.

Uznesenie 2/2019 
Zb. konvent schvaľuje zápisnicu z výr. konventu, ktorý sa konal 11. 2. 2018, 
v predloženej podobe.
Za: 31   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

6. Voľba filiálneho kurátora v Beňadikovej 
Brat farár poďakoval všetkým, ktorí v našom CZ vykonávajú funkciu kurátora. In-
formoval, že po sestre Janke Zlejšej vykonáva neoficiálne funkciu filiálnej kurátor-
ky v Beňadikovej sestra Anna Pipíšová. Presbyterstvo ju oslovilo vykonávať funkciu 
a navrhuje ju konventu schváliť. Voľba by mala byť tajná, no brat Ján Paciga st. navr-
hol aklamačnú, teda verejnú voľbu. Brat farár dal o tom hlasovať.

Uznesenie 3/2019
Zb. konvent schvaľuje verejnú voľbu filiálneho kurátora v Beňadikovej.
Za: 31   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Následne dal brat farár hlasovať o voľbe filiálneho kurátora v Beňadikovej.
Uznesenie 4/2019
Zborový konvent volí za filiálneho kurátora v Beňadikovej sestru Annu Pipíšovú.
Za: 30   Proti: 0   Zdržal sa: 1 

Zvolenej kurátorke Anne Pipíšovej poďakoval za doterajšiu prácu a všeobecne za 
pomoc vo filiálke a zaprial všetko dobré do ďalšej služby.

7. Kňazská správa 
Brat farár prečítal duchovný úvod z kňazskej správy, ktorú mali konventuáli v priprave-
nom materiáli. Podrobnejšie sa venoval časti bohoslužobný život a skonštatoval nízku 
účasť členov CZ na službách Božích. K správe neboli pripomienky ani ďalšie otázky.

8. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu
Správu o hospodárení CZ za rok 2018 prečítala sestra účtovníčka Elena Daňová. 
Vysvetlila dosiahnutý schodok a predstavila návrh rozpočtu na rok 2019. Správa je 
súčasťou materiálu.

9. Správa revíznej komisie
Brat kurátor Jozef Hapčo konštatoval, že účtovníctvo aj pokladňa sú vedené v po
riadku. Brat farár poďakoval za informáciu. 

10. Návrh prác
Brat farár informoval, že na zasadnutiach hospodárskeho výboru a presbyterstva sa 
prerokúvala oprava interiéru kostola. CZ má v súčasnosti dve cenové ponuky, pres-
byterstvo sa uznieslo vyžiadať ďalšie cenové ponuky a posúdenie statika. Janka Pa-
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cigová upozornila, aby sa zvážila aj izolačná injektáž muriva z vnútornej strany, aby 
sa zabránilo prenikaniu vlhkosti. Tento podnet posúdi hospodársky výbor. V rámci 
diskusie ku kňazskej správe sa brat Ján Paciga st. informoval, prečo je zaznačených 
8 krstov, keď ich bolo 9. Brat farár vysvetlil, že krsty nečlenov CZ sa evidujú v ich 
domácich CZ.

11. Schválenie uznesení
Uznesenie 5/2019 
Zborový konvent schvaľuje Kňazskú správu za rok 2018 o živote Cirkevného 
zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján v predloženej podobe.
Za: 31   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
Uznesenie 6/2019
Výročný konvent schvaľuje Správu o hospodárení cirkevného zboru za rok 2018 
a Rozpočet na rok 2019 v predloženej podobe.
Za: 31   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
Uznesenie 7/2019
Výročný konvent schvaľuje Správu revíznej komisie o kontrole hospodárenia cir-
kevného zboru a vedenia účtovnej evidencie v roku 2018 v predloženej podobe.
Za: 31   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

12. Rôzne
Brat farár vyzval konventuálov, aby sa vyjadrili k otázkam preberaným na konven-
te alebo obsiahnutým v kňazskej správe. Práve na konvente je na to priestor. Brat 
farár tiež poďakoval všetkým spolupracovníkom, ktorí obetujú svoj voľný čas, sily 
i prostried ky. Skonštatoval, že hoci kňazská správa vyznela negatívne – poukazuje na 
problémy v cirkvi. Poďakoval prítomným. Stav CZ je stavom duchovného života, kto-
rý odzrkadľuje. Povedal, že trvá čas milosti. Prirovnal to k ľuďom z Ninive, ktorí sa po 
správe sprostredkovanej prorokom Jonášom obrátili a činili pokánie. Kde prichádza 
viera, pokánie, prichádza Božie požehnanie.

13. Záver s modlitbou
Na záver konventu sa pomodlili brat farár a brat Jána Paciga st.

V Liptovskom Jáne 10. februára 2019
Mgr. Peter Taját
Ing. Mgr. Iveta Lukáčová
Naďa Kubányová, zapisovateľka
Milota Hromádková, overovateľka
Naďa Rukavicová, overovateľka
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Kňazská správa
o duchovnom živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján v roku 2019

Duchovný úvod
Evanjelium podľa Jána 6, 68 – 69: Odpovedal Mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? 
Slová večného života máš, a my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten Svätý Boží.

Máme za sebou turbulentný rok 2019. Počúvali sme množstvo správ, ktoré nás nene-
chávali chladnými. Veľké súdne procesy, do ktorých vyústila vražda novinára a jeho 
snúbenice a podvody niektorých podnikateľov. Blížiace sa voľby a s tým súvisiaca 
nekalá kampaň v médiách. Koncom roka to boli i správy o novom víruse, ktorý ohro-
zuje svet. Žiaľ, do tohto radu znepokojujúcich správ pridala i cirkev svoj diel. I v nej 
to vrelo v otázkach okolo Asociácie slobodných zborov a odstupujúceho vedenia 
Tranoscia. Mnohí sa v tejto súvislosti pýtajú: Ku komu pôjdeme? Kde budeme hľadať 
nádej? Má to byť tento svet? Či nie je plný podvodov a klamstva? Nepodvedie aj 
nás? Alebo máme sa i my vydať cestami hriechu? Či nezničí aj nás? Majú to byť rieše-
nia, ktoré ponúkajú extrémne skupiny na Slovensku? Či nie sú plné nenávisti a zloby? 
Máme opustiť zdroj živej vody kvôli starým a prehnitým nádobám? Nie! Pane, ku 
komu pôjdeme?! Nemáme nikoho iného takého dobrého, nádherného, osožnejšie-
ho ako Teba!
Pán Ježiš má totiž slová večného života. Aká je to radosť toto vedieť, na to pamätať 
a o tom byť stopercentne presvedčení, keď myslíme na našich zosnulých. I v minu-
lom roku sme tak robili na Pamiatku zosnulých na cintorinoch: v Liptovskom Jáne 
v ekumenickej pobožnosti a vo filiálkach pri evanjelických pobožnostiach. Robili sme 
tak pri každej jednej pohrebnej rozlúčke a obzvlášť pri rozlúčke s naším drahým 
spolubratom filiálnym kurátorom z Uhorskej Vsi Kornelom Jančuškom. Veľkým zá-
rmutkom zasiahla náš cirkevný zbor správa o jeho ťažkej chorobe a ešte viac potom 
správa o jeho skone. Avšak napriek veľkej strate sme si smeli uvedomiť, že sa s ním 
nemusíme lúčiť bez nádeje. Pri veriacom človeku predsa máme nádej večného ži-
vota, ktorú nám získal Pán Ježiš svojou obeťou na kríži a slávnym vzkriesením. Nám 
brat kurátor chýba, avšak nelúčili sme sa navždy. Vieme, kam odišiel a že je v dobrých 
rukách nášho Pána. Naozaj, kde inde by sme podobnú  nádej hľadali...?
Slová o večnom živote však zaiste nemožno chápať len vo význame nekonečnej dĺž-
ky života, ktorá by nám bola zasľúbená. To je iste jeden z významov, ale večný život 
znamená i život dobrý, nádherný, dokonalý, ktorý nám pripravil Pán v nebi. Ak by 
to mal byť život plný zloby, nenávisti či nepohody, tak namiesto šťastia by priniesol 
veľké trápenie. Život s Pánom však bude nádherný, rádostný. Mnohokrát a mnohým 
spôsobom nás o tom Pán v Písme svätom uisťuje a my smieme Jeho slovu dôvero-
vať, lebo On je verný a pravdivý.
Ak teda ide o takýto život, on svoje začiatky môže mať už tu v časnosti, v tomto ži-
vote. A tu opäťsa nesmieme mýliť, v čom spočíva nádhera, dokonalosť tohto života. 
Ona nie je v majetku – koľkí ľudia boli zmámení majetkom a privedení do nešťastia! 
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Nespočíva v okázalom príbytku či v značkovom oblečení – veď v koľkých podobných 
príbytkoch žijú ľudia nešťastne a koľkí nádherne oblečení ľudia sú utrápení. Ale šťas-
tie časného života spočíva v istote, že nás niekto nekonečne miluje, stojí pri nás, drží 
nás za ruku. A je to predsa milujúci Boh Otec, ktorý k nám v Ježišovi Kristovi zahorel 
nekonečnou láskou. On svojich milovaných neopúšťa, drží ich za ruku i v tých najťaž-
ších situáciách, prevádza ich nimi a neustále im šepká slová nádeje a večného života.
S touto nádejou sme prijímali správy o trápeniach, ktoré postihli mnohých našich 
bratov a sestry, zvlášť z radov predstaviteľov cirkevného zboru. Myslíme na sestru 
dozorkyňu, ktorá už dlhší čas zápasí s chorobou. Myslíme na sestru pokladníčku 
Annu Kompišovú, ktorá si prešla v uplynulom veľmi ťažkých životným obdobím. My-
slíme i na zborového kurátora Jozefa Hapča a na filiálneho kurátora Juraja Mlynarčí-
ka, ktorí tiež niesli bremeno choroby. Platí tu apoštolské slovo: (Rímskym 8, 28) „A my 
vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro.“
Peter vyjadruje i ďalšie presvedčenie o Pánovi Ježišovi a dôvod, prečo nechce od 
Neho odísť: „My sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten svätý Boží.“ Peter spolu 
s učeníkmi uveril, že Ježiš je Mesiáš zasľúbený predkom a toľko očakávaný, a že nie 
je obyčajným človekom, ale Synom živého Boha. Že je to ten, o ktorom Boh povedal: 
(Žalm 2, 7) „Ty si môj Syn...“ Ak je On Mesiášom, tak potom je to On, kto prináša večnú 
spravodlivosť, Áno, len v Ňom je očistenie z hriechov, skutočné odpustenie. V Ňom 
je jediné správne riešenie na problémy sveta i na tie naše osobné problémy. Jedine 
ak Jemu otvoríme dvere osobného života, života cirkevného zboru, cirkvi i spoloč-
nosti, máme šancu nájsť cestu k skutočným riešeniam.  Snažili sme sa o to v cirkev-
nom zbore pri všetkých vnútromisijných podujatiach počnúc službami Božími. 
Nemáme teda skutočne inú možnosť iba hľadať nášho Pána, viac byť s Ním. 

„Viac nádeje daj, viac trpezlivosti. 
Viac strániť sa zlého cestou k večnosti. 
Viac vzrastať vo viere a ovocie niesť. 
Viac ísť za Tebou, Kriste, vzdávať Ti česť.“ 
(Evanjelický spevník 496)

2. Bohoslužobný život
Návštevnosť

Návštevnosť služieb Božích sa z roka na rok znižuje. Tento fakt nás nijako nepre-
kvapuje, keď sledujeme demografický vývoj, počet krstov v porovnaní s potom po-
hrebov, úroveň zbožnosti v rodinách a mnohé ďalšie faktory. Mnohí sa nerozhodnú 
v nedeľu pre služby Božie z takých dôvodov ako napr.: 1. služby Božie sú nemoderné. 
2. V TV je vtedy zaujímavý program. 3. V kostole je chladno.
K tomu však môžeme povedať nasledovné: Na službách Božích sa stretávame s Pánom 
Bohom predovšetkým v Jeho slove a sviatostiach. Tie prinášajú Božiu milosť a Jeho 
posolstvo pre každého z nás, ktoré je veľmi aktuálne aj v 21. storočí. Ponúka riešenia 
pre náš každodenný život. Som presvedčený, že služby Božie sú z tohto pohľadu veľmi 
moderné. Čo sa týka ďalších prejavov na službách Božích, v našom cirkevnom zbore sa 
spieva živo a sú to aj piesne novšie. Zvykneme využívať i premietaciu techniku, takže po 



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

tejto stránke si nemyslím, že 
by sme boli nemoderní. Stále 
to však sú veci druhoradé a to 
prvoradé je Božie slovo.
Isteže služby Božie nemô-
žu súperiť s TV v zábavnosti, 
v úrovni programu. Sú však 
miestom Božej milosti, poká-
nia, Božieho oslovenia, a to sú 
veci, ktoré ďaleko prevyšujú 
možnosti TV. Preto sú služby 
Božie jedinečné a môžeme 
spokojne povedať s Petrom: 
„Pane, ku komu pôjdeme?“
Áno, v kostole je i chladnejšie 
(v zime; v lete niekedy i veľmi 
teplo). Ale je i toto dôvod? Po-
čujeme od tých starších, ako 
kedysi v zástupoch prichádza-
li do kostola a nebolo kúrenia. 
A predsa prichádzali a majú 
na to dobré spomienky. Keď 

už si mám dovoliť také porovnanie: Peter bol kvôli Ježišovi zabitý, prvotní kresťania 
boli predhadzovaní levom a zomierali v arénach, a my nie sme ochotní sa trochu lep-
šie obliecť, trocha zimy strpieť. V kostole je chladno, ale je tam Božia láska, ktorá nás 
hreje, Božia blízkosť, ktorá nás blaží. A na druhej strane: najväčšie výdavky cirkevné-
ho zboru sú práve na kúrenie. Sme ochotní viac podporovať cirkevný zbor? Môže 
sa to potom odraziť aj na tom, že sa bude ešte o čosi lepšie kúriť a bude teplejšie...
Služby Božie sa konali v každú nedeľu i v tie sviatočné príležitosti, ktoré sú v cirkev-
nom zbore zaužívané. 
V advente a pôste sa konali adventné a pôstne kvízy. Ak deti odovzdali aspoň polo-
vicu vyplnených kvízov, boli odmenené.

Kázeň
V kázňach sa snažím neustále poukazovať na Krista. To považujem za hlavný princíp 
kázne a za hlavné posolstvo Biblie: Ježiš Kristus. 
Pri kázaní na hlavných službách Božích som vyberal texty voľne podľa témy prísluš-
nej nedele. Na stredtýždňových službách Božích sme dobrali knihu proroka Daniela.  
V závere roka sme sa venovali listu apoštola Pavla Filemonovi. Na filiálkach sme 
prebrali Augsburské vyznanie.
V cirkevnom zbore kázali aj Ján Paciga a Vladimír Pavlík. Barborka Hankovská dokončuje 
teologické štúrium. Prajeme jej pomoc Ducha Svätého a požehnanie pre celú jej rodinu.

Účasť laikov
Laici sa aktívne zúčastňovali služieb Božích predovšetkým čítaním starozmluvného 

2018 2019
Hlavné SB Počet za rok 67 67

Pr. účasť 61 58
1. sl. vianočná 93 119
1. sl. veľkonočná 84 96
1. sl. svätodušná 67 65
Štedrý večer 360 365
Pam. reformácie 25 35
Starý rok 91 94

Nešporné SB Počet za rok 32 29
Pr. účasť 14 12

Stredtýždňové SB Počet za rok 35 30
Pr. účasť 11 9

Adventné večierne Počet za rok 6 2
Pr. účasť 19 16

Pôstne večierne Počet za rok 14 14
Pr. účasť 17 18
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textu, resp. na rodinných službách Božích aj epištoly: Samuel Daňo, Melánia Göcsová, 
Jozef Hapčo, Juraj Janda, Iveta Lukáčová, Darina Meňhartová, Ľubomír Melna, Adela 
Nikitinová, Ján Paciga st., Janka Pacigová, Jana Pivková, Ján Straka, Blanka Špačková, 
Aďka Štetková. V prvej polovici roka sme na službách Božích mali aj modlitby laikov. 
K rôznym príležitostiam sa modlili Marta Labath, Emilía Halušková, Elena Daňová, Ján 
Paciga, Ján Paciga st., Janka Pacigová. Sestra dozorkyňa Iveta Lukáčová pravidelne na 
výročité slávnosti čítala pastiersky list. Na 1. slávnosť vianočnú ho prečítal zborový 
kurátor Jozef Hapčo. Pašie čítali Ľubomír Melna, Darina Meňhartová, Jozef Hapčo, 
Janka Pacigová, Janko Paciga a Peter Taját. Okrem toho vystupovali na slávnostiach 
detský spevokol Svätojánske mušky, mužský spevokol Svätojánsky prameň, ženský 
spevokol, konfirmandi.

Kantorská služba
Na službách Božích pravidelne hrávali Miriam Melnová a Ján Paciga. Na stredtýždňo-
vých službách Božích hral Ľubomír Melna. Na pohreboch okrem Barbory Hankovskej 
hrali Ján Paciga, Miriam Melnová, Lenka Bílková z Liptovského Mikuláša, Ivan Hudák 
ml. z Liptovského Ondreja a Radovan Jančuška z Liptovského Ondreja. Probémom 
pri kantorskej službe sú práve pohreby. Nemáme kantora, ktorý by v čase tesne po-
poludní mohol hrávať.

Slávnosti
17. 2. 2019 boli služby Božie venované Národnému týždňu manželstva. Manželským 
párom bolo prislúžené požehnanie pred oltárom a každý manželský pár dostal drob-
ný darček.
16. 3. 2019 sa v našom kostole v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Jána 
Krstiteľa v Liptovskom Jáne konal Svetový deň modlitieb. Témou Svetového dňa 
modlitieb bolo Slovinsko. Biblickým heslom bol úryvok z Ježišovho podobenstva 
o kráľovskej hostine: „Poďte, všetko je pripravené.“ Hlavnými problémami, za ktoré 
sme prosili, boli etnické a medzigeneračné rozdiely, migrácia, alkoholizmus a do-
máce násilie. Výťažok zbierky zo stretnutia vo výške 79,70 € bol zaslaný organizácii  
Ključ. Je to centrum pre ženy, ktoré boli obeťami obchodovania s ľuďmi. Na stretnutí 
si účastníci zaspievali slovinské piesne. Na záver sa i pohostili typickou špecialitou 
Slovinska: orechovou poticou.
19. 5. sa konala slávnosť konfirmácie. 
16. 6. sa konala zlatá konfirmácia. 26 konfirmandov stálo pred jánskym oltárom pred 
50 rokmi, v roku 1969. Zo žijúcich prišli 8 oslávenci. 
30. 6. Záver školského roka – na záver školského roka sa konali rodinné služby Božie. 
Venované boli dvom apoštolom, Jakubovi a Jánovi, ktorí prosili Pána Ježiša o miesta 
v Jeho kráľovstve po Jeho pravici a ľavici, ale Pán Ježiš ich nevypočul. Témou teda 
bola nevypočutá modlitba. Detský spevokol Svätojánske mušky zaspieval dve pies-
ne, pridala sa aj detská besiedka básňou, modlitbou a piesňou. Odmenené boli deti, 
ktoré navštevovali detskú besiedku a všetky deti prijali Božie požehnanie.
1. 9. Začiatok školského roka.
22. 9. Spoločný zborový deň v Liptovskom Ondreji – Spoločným zborovým dňom 
s cirkevným zborom Liptovský Ján si cirkevný zbor Liptovský Ondrej pripomenul 70. 
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výročie svojho osamostatnenia. Na službách Božích boli prítomní zástupcovia CZ 
Liptovský Ján a Liptovský Peter so svojimi predsedníctvami, sestra farárka Viera Mos-
ná, ktorá je dcérou bývalého brata farára Svetozára Mosného, jeho manželka Blažena 
a syn bývalého brata farára Ladislava Sokola Dušan Sokol s manželkou. Slávnosti sa 
zúčastnili starostovia zo všetkých troch obcí, ktoré tvoria cirkevný zbor, Ľubo Žu-
bor, Milan Zuzaniak a Miroslav Kamhal. Slovo Božie zvestoval brat farár Peter Taját 
a príhovor k spovedi a Večeri Pánovej povedala sestra farárka Daniela Mikušová. 
Spevokoly z Liptovského Jána a Liptovského Ondreja zaspievali duchovné piesne. 
Pri spoločnom obede sa formou prezentácie fotografií a videí vrátili k spoločnému 
zájazdu spojených spevokolov v Nemecku. V popoludňajšom programe slova, básní 
a piesní boli predstavené dejiny 70ročnej samostatnej existencie cirkevného zboru.
V 1. adventnú nedeľu 1. 12. 2019 sme si na slávnostných službách Božích pripome-
nuli 111. výročie posvätenia chrámu Božieho.
Konali sa aj ďalšie pravidelné slávnosti podľa cirkevného roka. Trikrát 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 voľ-
bám.
10. 2. 2019 sa konal výročný konvent, na ktorom sme zároveň znovuzvolili filiálnu 
kurátorku v Beňadikovej.
27. 10. 2019 sme volili v 1. kole biskupa Východného dištriktu.
24. 11. 2019 sme volili v 2. kole biskupa Východného dištriktu.

3. Sviatosti
Krst svätý

Som spokojný s počtom 
krstov? To sa celkom tak nedá 
vyjadriť. Teším sa za každého 
jedného pokrsteného človeka. 
Uvedomujem si, že v mnohých 
CZ sú tieto počty omnoho 
menšie. Avšak vieme i to, že 
kedysi bývali tieto počty om-
noho väčšie. A predovšetkým: 
mrzí nás, že pre mnohých je 
krst často poslednou skúse-
nosťou s cirkevným zborom. 
Pritom to má byť presne na-
opak: krst je začiatkom života 
s Bohom.

Večera Pánova
Boli by sme radi, keby najmä 

2018 2019
Krsty Spolu 8 10

Chlapci 3 6
Dievčatá 5 2
Dospelí 0 2

Večera 
Pánova

Celkom 862 867
Chrám Muži 284 291

Ženy 571 568
Spolu 855 859

Doma Muži 1 1
Ženy 6 5
Spolu 7 6

Nemocnica, 
sociálne zariadenia

Muži 0 0
Ženy 0 2
Spolu 0 2
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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 cho-
robe Pán Ježiš. Ku komu inému pôjdeme?

Konfirmácia
V uplynulom roku bola konfirmácia 19. 5. 2019. Konfirmovaní boli 3 konfirmandi. 
Dodatočná konfirmácia bola 1. 6 2019, kde bola konfirmovaní Kristína Macková.
Konal sa opäť seniorátny konfirmačný tábor, žiaľ, naši konfirmandi sa ho nezúčastnili.
V septembri nastúpilo do 1. ročníka konfirmačnej prípravy 10 konfirmandov. Máme 
z nich radosť. Spoločne sa pravidelne každý mesiac zúčastňujeme stretnutí dorastu 
Liptova a schádzame sa aj na dorastu každú sobotu v zborovej miestnosti. Žiaľ, cítime 
veľmi slabý záujem zo strany rodičov konfirmandov. Na stretnutie rodičov konfirman-
dov príde 1 rodič, niekoľkí sa ospravedlnia a niektorí sa neozvú vôbec. Pritom je veľmi 
dôležité, aby rodičia prichádzali na služby Božie spolu s konfirmandmi.

4. Bohoslužobné výkony
Sobáše

Sobáš bol iba jeden, ženích i nevesta však ne-
boli z cirkevného zboru. V rámci cirkevného 
zboru sa sobáš nekonal.

Pohreby
Lúčili sme sa z filiálnym kurátorom v Uhors-
kej Vsi Kornelom Jančuškom. Pri pohreboch 
vmatkocirkvi sme zaviedli vyprevádzanie 
truhly pred kostolom, nie v sprievode dedi-
nou. Mnohí tento spôsob oceňujú.

5. Biblická a vnútromisijná práca
Činnosť vnútromisijného výboru

Vnútromisijný výbor pracoval v zložení Jana Pacigová, Vladimír Mlynček, Anna Pipí-
šová, Ľubica Rakárová, Eva Repčeková, Darina Cviková. V uplynulom roku sa orga-
nizovane 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, 
Miriam Melnová, Melánia Göcsová, 
Lenka Šimčeková a Aďka Štetková. 
Od septembra ju vedú Janka Daňo-
vá, Miriam Melnová, Lenka Šimčeko-
vá a Anička Daňová, príležitostne 
pomôže aj Miriama Hybenová. Ďa-

2018 2019
Sobáše Spolu 1 0

Evanj. 1 0
Krížne 0 0

Pohreby Spolu 13 16
Muži 7 8
Ženy 6 8
deti do 7 r. 0 0

2018 2019
Deti  DB Počet za rok 35 37

Pr. účasť 7 7

Vystúpenia	detskej	besiedky
19. 1. Novoročná akadémia
30. 6. Rodinné služby Božie  záver šk. r.

20. 10. Poďakovanie za úrody zeme
Advent Zapaľovanie adventných sviec
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kujeme im za ich prácu. Preberali sa materiály z Detskej misie Malé deti môžu poznať 
Boha cez... a Hrdinovia viery.
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.
25. – 27. 10. 2019  sa pracovníci detskej besiedky Janka Daňová, Anička Daňová, 
Miriam Melnová a Lenka Šimčeková zúčastnili 4. konferencie detskej služby v Lip-
tovskom Mikuláši.
23. 4. 2019 – v utorok po Veľkej noci cirkevný zbor usporiadal prázdninový klub. Do 
dvadsiatky detí sa stretlo pri piesňach, hrách, ale predovšetkým pri slove Božom. 
Zborový farár Peter Taját predstavil príbeh pastierika Martinka Bez Boha na svete. Po-
tom nasledovali aktivity pre deti. Deti namaľovali plagát, z farebných pásikov vytvo-
rili dlhú reťaz, spoločne robili predpísaný počet drepov, vytvárali básničku z daných 
slov, triafali guľkami do vedra, hľadali dvojice pexesa, ukázali vedomosti z dopravnej 
výchovy a počítali. Pokúšali sa prevrátiť plachtu, na ktorej všetci stáli, prenášali vajíč-
ka, pribíjali klince a pod. Aktivity pomáhala pripraviť sestra Eva Radičová.
Od 15. do 19. 7. 2019 sa konal denný detský letný tábor. Jeho téma bola Audiencia 
ukráľa (biblická kniha Ester). Tábora sa zúčastnilo 44 detí a 8 dospelých.
Počas letných prázdnin Bohuslava Mikušová organizovala v areáli kostola a fary 
stretnutia pre deti Špinavé ruky. Na stretnutie prišlo do 10 rodičov s deťmi.
7. 9. 2019 – v prvú septembrovú nedeľu sa deti z detskej besiedky vybrali do Kon-
taktnej ZOO. Najprv si pozreli výstavu motýľov v Liptovaréne. Potom sme prešli do 
samotnej ZOO. Poďakovanie patrí Jaroslavovi Kompišovi, ktorý nám túto návštevu 
v ZOO umožnil. Výletu sa zúčastnilo 7 detí s rodičmi.
20. 12. 2019 sa uskutočnilo Pečenie medovníkov. Okolo 20 detí upieklo a ozdobilo 
medovníky jednak pre seba a tiež na rozdávanie pri východe z kostola na Nový rok.
V spolupráci s detskou besiedkou z Liptovského Ondreja naša detská besiedka pod-
porovala 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 me-
siace 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. Pr. účasť 4. 
Taktiež sa každú prvú stredu v mesia-

ci stretávajú muži v rámci cirkevných zborov Liptovský Ján, Liptovský Ondrej, Smre-
čany a Závažná Poruba. Pr. účasť 5.

Stretnutia dorastu, mládeže
V tomto roku sa mládež v nestretá-
vala. Od októbra sa začal stretávať 
dorast. Predovšetkým sú to konfir-
mandi. Raz do mesiaca sa zúčastňu-

2018 2019
Bibl. hod. 
dosp.

Počet za rok 21 17
Pr. účasť 9 5

2018 2019
Dorast Počet za rok 0 18

Pr. účasť 0 9
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jeme stretnutí veľkého dorastu Liptova, ktorý býva vždy v niektorom z cirkevných 
zborov Liptova. 29. 10. 2019 sa toto stretnutie konalo v našom cirkevnom zbore, a to 
v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi. Zúčastnilo sa ho okolo 130 mladých ľudí z oko-
litých cirkevných zborov. Ďakujem touto cestou ochotným sestrám z Uhorskej Vsi, 
ktoré pomohli pri príprave, pri občerstvení a pod.

Spevokoly

Mužský spevokol nacvičoval vo štvrtok po 
stredtýždňových službách Božích. Vystu-
poval pri významných podujatiach v cir-
kevnom zbore a v obci. Ženský spevokol 
nacvičoval v sobotu podvečer v Podturni. 
Spolu sa stretli so svojimi manželskými 
partnermi na spoločnom posedení na Ze-
lený štvrtok. V oboch spevokoloch (možno ešte viac v mužskom) s radosťou privíta-
me novýh spevákov.
Detský spevokol Svätojánske mušky nacvičoval v piatok. V základnej škole funguje 
krúžok detský spevokol pod mojím vedením. Prosím vás, aby ste privádzali deti vo 

Vystúpenia	mužského	spevokolu	
Svätojánsky	prameň

6. 1. Trojkráľový koncert v r.kat 
kostole v L. Jáne

19. 1. Novoročná akadémia
18. 4. Zelený štvrtok
19. 4. Veľký piatok
21. 4. Veľkonočná nedeľa
8. 5. Deň víťazstva nad fašizmom

19. 5. Slávnostný koncert k jubileu 
spevokolu

23. 6. Koncert spevokolov Liptova
29. 8. Výročie SNP
10. – 
15. 9.

Zájazd do Nemecka

22. 9. Zborový deň v L. Ondreji
31. 10. Pamiatka reformácie
1. 12. 1. adventná nedeľa, 

Pamiatka 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
19. 1. Novoročná akadémia
18. 4. Zelený štvrtok
19. 4. Veľký piatok
21. 4. Veľkonočná nedeľa
19. 5. Slávnostný koncert k jubileu 

spevokolu
9. 6. 1. slávnosť svätodušná

23. 6. Koncert spevokolov Liptova
10. – 
15. 9.

Zájazd do Nemecka

22. 9. Zborový deň v L. Ondreji
20.10. Poďakovanie za úrody zeme
17. 11. Stretnutie starších v Podturni
24. 12. Štedrovečerné služby Božie
25. 12. 1. slávnosť vianočná

Vystúpenia	detského	spevokolu	
Svätojánske	mušky

19. 1. Novoročná akadémia
24. 2. Rodinné služby Božie
28. 4. Rodinné služby Božie
23. 6. Koncert spevokolov Liptova
30. 6. Rodinné služby Božie

24. 12. Štedrovečerné služby Božie



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

vašom okolí na tento spevokol. Je to jedinečná forma, ako deti môžu spoznávať 
kresťanské piesne a evanjelium. 
19. 5. 2019 mužský spevokol Svätojánsky prameň vystúpil v kostole s koncertom pri 
príležitosti 20 rokov svojho jestvovania. Vznikol v roku 1998.
23. 6. 2019 sa konal pravidelný Koncert spevokolov Liptova. Vystúpilo osem spevo-
kolov, z toho tri boli domáce (Svätojánsky prameň, ženský spevokol, detský spevokol 
Svätojánske mušky). Popri koncerte bol pripravený aj sprievodný program pre deti.
V dňoch 10. – 15. 9. 2019 sa ženský a mužský spevokol spolu so spevokolo z cirkevné-
ho zboru Liptovský Ondrej zúčastnili zájazdu do Nemecka. Navštívili miesta v Durín-
sku, kde aj viackrát vystúpili. Okrem toho navštívili aj významné miesta reformácie.

Stretnutia žien
Stretnutia žien sa v roku 2019 nekonali.

Stretnutia starších
Stretnutia starších sa opäť pravidelne konali v novembri vo všetkých častiach cir-
kevného zboru. V Podturni potešilo starších bratov a sestry vystúpenie ženského 
spevokolu. Sme radi, že v tomto roku  sa nielen v Podturni, ale aj v Uhorskej Vsi tohto 
stretnutia zúčastnil aj domáci starosta.

Iné formy vnútromisijnej práce
V týždni od 11. do 17. 2. 2019 prebiehal Národný týždeň manželstva. V nedeľu 17. 
2. 2019 sa konali služby Božie pri príležitosti Národného týždňa manželstva s pože-
hnaním manželských párov.
Významnou vnútromisijnou príležitosťou bol zborový deň, ktorý sa uskutočnil už po de-
viatykrát. Tohtoročný zborový deň sa konal 22. 9. 2019 a bol venovaný 70. výročiu vzniku 
cirkevného zboru Liptovský Ondrej. Z toho dôvodu sa konal v Liptovskom Ondreji.
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 sest-
rám, ktorí sa zapojili do týchto služieb.

Vyučovanie náboženskej výchovy
Náboženská výchova sa v ZŠ v L. Jáne učí v 3 skupinách. Pri vyučovaní využívam 
učebnice a pracovné zošity, taktiež animované biblické príbehy a pod.
Náboženská výchova sa učí aj v MŠ v L. Jáne, a to bez nároku na odmenu ako krúžok. 
V školskom roku 2018/2019 som viedol aj krúžok detský spevokol na základnej ško-
le. V novom školskom roku sa nahlásilo veľmi málo detí, takže sa krúžok neotvoril. 
V MŠ v Podturni som v školskom roku 2018/2019 učil každý utorok o 15. hod. spolu 
5 detí. V školskom roku 2019/2020 učím každý štvrtok o 15. hod. 6 detí.
Seniorálne kolo biblickej olympiády sa konalo na pôde Evanjelickej základnej školy 
biskupa Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši 12. apríla. Zo ZŠ v L. Jáne  sa ho zúčast-
nilo 5 súťažiacich:
• 1. kategória (3. – 4. ročník): Júlia Tajátová, Veronika Hrehová
• 2. kategória (5. – 6. ročník): Ivana Tvrdoňová
• 3. kategória (7, – 9. ročník): Miroslav Tvrdoň
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Blahoželáme Ivane Tvrdoňovej, ktorá obsadila 2. miesto.
Za Evanjelickú spojenú školu sa biblickej olympiády taktiež zúčastnili žiaci z nášho 
cirkevného zboru, a to veľmi úspešne.
• 1. kategória (3. – 4. ročník): Kristína Oľga Straková 2. miesto
• 2. kategória (5. – 6. ročník): Lucia Poliaková 3. miesto
• 3. kategória (7. – 9. ročník): Jana Oľga Straková 2. miesto
Srdečne im blahoželáme.
S radosťou môžem konštatovať, že spolupráca so všetkým školami na území cirekv-
ného zboru je dobrá. Zvlášť som vďačný za možnosť vyučovať náboženskú výchovu 
v materských školách, čo vôbec nepovažujem za samozrejmosť.

Evanjelická tlač
Na fare sme v roku 2019 odoberali: Evanjelický posol spod Tatier (10 ks), Cirkevné 
listy (3 ks), Evanjelický východ (15 ks), Dúha (18 ks), Cestou svetla (1 ks), Rozmer (1 
ks). Z každého časopisu po jednom ostáva v cirkevnom zbore a je vystavený k pre-
zenčnému čítaniu vo vestibule fary. Evanjelický posol, Cirkevné listy a Evanjelický 
východ sú v predaji v kostole. 
Zmenou vedenia Tranoscia došlo aj k zmene úrovne Evanjelického posla. Z toho 
dôvodu sme navýšili počet objednaných kusov na 15.
Predávajú sa tiež knihy vo vestibule kostola. V uplynulom roku vyšli tri čísla zboro-
vého časopisu Svätojánsky chlebík. Cirkevný zbor má aj internetovú aj facebookovú 
stránku, kde sú aktuality o živote cirkevného zboru a je možné si vypočuť aj nahráv-
ku služieb Božích.

Diakonická práca
Každé nedeľné služby Božie sú nahrávané a ochotné sestry Miriama Hybenová, Anna 
Pipíšová, Darina Cviková, Jožka Jurášová a ja osobne potom tieto nahrávky na USB 
flash diskoch zanášame do rodín. Koncom roka to bolo 17 rodín. Tešíme sa aj z toho, 
že mnohí sledujú nahrávky služieb Božích na kanáli Youtube a v podcastových apli-

Základná	škola	s	materskou	školou,	Starojánska	11,	Liptovský	Ján 
Školský	rok	2018/2019

MŠ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX Spolu
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

Školský	rok	2019/2020
Pondelok 14,00 5 5

Streda 11,20 8 5 13
Piatok 11,20 12 3 15
Piatok 12,10 5 8 4 1 1 19
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káciách. Skvalitnili sme tiež spôsob nahrávania služieb Božích.
Nebezpečné vplyvy

Skúsenosti so sektárstvom v cirkevnom zbore nemáme. So znepokojením však sle-
dujeme spory, ktoré prebiehajú v rámci cirkvi a točia sa okolo pôsobenia Asociácie 
slobodných zborov. Som rád, že v cirkevnom zbore tieto témy nerezonujú. Som pre-
svedčený, že sme povolaní k tomu, aby sme hlásali Božie slovo, zachraňovali stratené 
duše, a nie hádali sa. 

Ekumenická spolupráca
Spolupráca s rímskokatolíckou farnosťou a s bratom farárom je na veľmi dobrej úrovni. 
Mám pocit, že vnímame rovnaký cieľ nášho pôsobenia: záchranu ľudí pre Pána Boha.

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 81 pastorálnych návštev.

6. OZ Svätojánska evanjelická jednota
Občianske združenie (OZ) Svätojánska evanjelická jednota v roku 2019 opäť pobe-
ralo 2 % z daní z príjmu právnických a fyzických osôb. Celkové príjmy z 2 % boli v 
uplynulom roku vo výške 1 356,89 €. Súčasnou predsedníčkou OZ je Adela Nikiti-
nová. Valné zhromaždenie sa konalo 5. 1. 2019. 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
Do roku 2019 sme v presbyterstve vstupovali s počtom 25 presbyterov. Na minulo-
ročnom konvente sme zvolili filiálnu kurátorku v Beňadikovej Annu Pipíšovú. Žiaľ, rok 
2019 bol aj rokom ďalších zmien v zložení presbyterov. Funkcie sa vzdali sestry Naďa 
Kubányová, Anna Kompišová a a Anna Lubelanová. Ďakujeme im za ich doterajšiu 
obetavú službu. Nech Pán požehnáva aj ich ďalšiu službu, hoci už nie v úlohách pres-
byteriek, ale veriacich sestier. Do rúk Pánových sme vyprevadili brata kurátora z Uhor-
skej Vsi Kornela Jančušku. Takže na konci roku 2019 bolo presbyterstvo v zložení:
Peter Taját, zb. farár
Iveta Lukáčová, zb. dozorkyňa
Elena Daňová, zb. účtovníčka
Jozef Hapčo, zb. kurátor
Miriama Hybenová
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
Michal Hreha
Oľga Pavelicová
Eva Repčeková
Anna Pipíšová
Adriana Štetková
Peter Žilka
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Myslíme v modlitbách na sestru dozorkyňu, ktorá už dlhodobo má zdravotné pro-
blémy. Vrúcne prosíme Pána, aby ju uzdravil.
Keďže sestra Anna Kompišová zo zdravotných dôvodov odovzdala aj funkciu po-
kladníčky, uzávierku minulého roka musela urobiť v provizórnych podmienkach ses-
tra účtovníčka Elena Daňová. Ďakujeme jej za túto službu. 
Počas roka sme riešili spôsob fungovania kostolníkov. V prvej polovici roka túto 
funkciu naplno vykonávali Adela Nikitinová s manželom Michalom Dzuriakom. Žiaľ, 
viackrát avizovali, že zo zdravotných dôvodov túto prácu nemôžu naplno vykonávať. 
Preto sme pristúpili k riešeniu, že sme začali hľadať dvojicu ochotných bratov alebo 
sestier, ktorí by na striedačku s nimi túto prácu vykonávali. A tak istý čas fungoval 
model, v ktorom sa s nimi striedala Nadežda Škultétyová a Darina Meňhartová Po 
čase v tejto dvojici ostala Nadežda Škultétyová. Nakoniec v decembri sa presťahova-
la do bytu v cirkevnej škole a s tým vyjadrila ochotu prevziať naplno tieto kostolnícke 
práce. Pri tej príležitosti doterajším kostolníkom za ich službu ďakujeme. Uvedomu-
jeme si, že nie je možné naplno túto prácu doceniť tu na tejto zemi, ale že skutočná 
odmena je u Pána v nebesiach. Predsa cítime veľkú vďačnosť za ich službu.
V uplynulom roku sa konali 3 zasadnutia zborového presbyterstva. Členovia zboro-
vého presbyterstva pracujú vo výboroch, takže každý presbyter je zapojený do niek-
torého z výborov. V cirkevnom zbore fungujú štyri výbory: vnútromisijný, hospodár-
sky, servítkový a redakčná rada zborového časopisu. Ďakujem všetkým presbyterom 
za ich prácu. Zároveň prosím, aby v práci neochabovali.

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 brá-
nou a Hrad prepevný. Zastupoval som na službách Božích v L. Porúbke, v Jamníku 
a v Jakubovanoch, bol som v rozpise farárov, ktorí vykonávali služby Božie v Stre-
disku opatrovateľskej starostlivosti ČK v Liptovskom Hrádku. Bol som predsedom 
Školského výboru Liptovskooravského seniorátu ECAV na Slovensku, pred senio-
rálnym konventom som sa však tejto funkcie vzdal. Tým pádom som prestal byť 
i seniorálnym presbyterom a členom Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole a čle-
nom Dištriktuálneho školského výboru. Stále som však predsedom mediálnej sekcie 
pri Vnútromisijnom výbore Liptovskooravského seniorátu. 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 prie-
bežne dopĺňaná, je však potrebná jej katalogizácia. Kronika je dobre vedená Jánom Paci-
gom. Je potrebné spísať inventár hnuteľného i nehnuteľného majetku cirkevného zboru.
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10. Počet členov cirkevného zboru
2018 2019

Počet členov Kartotéka 950 944
Sčítanie 1064 1064

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

Vstup/Výstup ECAV Vstup 0 0
Výstup 0 0

11. Hospodársky život cirkevného zboru
V uplynulom roku sa dokončila ťažba dreva v cirkevnej hore. Ťažbu konal Štefan 
Nagy. Podarilo sa realizovať predaj pozemku pre Jozefa Šmihovského a Radku 
Šmihovskú. Peniaze z tohto predaja zostávajú stálle na účte cirkevného zboru. V dis-
kusii na minuloročnom konvente sme vyjadrili túžbu tieto prostriedky „neprejesť“, 
ale múdro investovať, aby i naďalej prinášali úžitok cirkevnému zboru.
Vďaka odbornému lesnému hospodárovi Pavlovi Lukáčovi a zborovému kurátorovi Jo-
zefovi Hapčovi sa konala starostlivosť o cirkevnú horu. Obom ďakujeme za ich službu.
Riešili sa nutné opravy v bytoch cirkevnej školy a na fare, kde praskla odpadová rúra  
a preto bolo potrebné opraviť miestnosť WC.
Konali sa brigády na fare, v kostole a v okolí: upratovalo sa na jar a na jeseň, natierali 
sa ploty a ďalšie zariadenia. Jozef Lukáč očistil a natrel sochu Pána Ježiša pred kosto-
lom, takže je opäť ozdobou areálu kostola. Taktiež v spolupráci s Jozefom Hapčom 
opravili záhradné lavice. Riešila sa obsadenosť nájomných bytov. Momentálne sú 
obsadené všetky nájomné priestory.
Pre cirkevný zbor sa kúpila tlačiareň Canon Imagerunner C 1325 v sume 1 146,25 
€. Je však veľkou pomocou pre cirkevný zbor, keďže je to laserová tlačiareň s veľmi 
ízkymi nákladmi na tlač. Tlačia sa na nej informačné listy, zborový časopis a všetko 
potrebné, takže v konečnom dôsledku prináša cirkevnému zboru úsporu.

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. Neužitoční služobníci sme. Čo 
sme boli povinní vykonať, vykonali sme! Amen.
V Liptovskom Jáne dňa 9. februára 2020

Peter Taját 
ev. a. v. farár
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Správa o hospodárení 
cirkevného zboru v roku 2019
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Zo	zájazdu	spevokolov	v	Nemecku	v	dňoch	10.	–	15.	9.	2019
Dóm v Erfurte




