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Návrh programu
Predspev: Najsvätejší
Pieseň ES 193
Sláva, pozdrav, kolekta, starozmluvný text
Evanjelium
Pieseň ES 325/1 – 4

1. Otvorenie s modlitbou
2. Informácia o účasti
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu
5. Prečítanie zápisnice z posledného výročného konventu
6. Voľba seniorálneho dozorcu
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 325/5 – 7
Antifóna 62
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň ES 263
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Zápisnica z výročného konventu,
z výročného a volebného konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján, 

ktorý sa konal dňa 9. februára 2020 v chráme Božom v Liptovskom Jáne

Zvolanie konventu
Konvent bol ohlásený v oznamoch počas služieb Božích 2. 2. 2020.

Predsedníctvo
Mgr. Peter Taját, zborový farár, Jozef Hapčo, zborový kurátor 
(Ing. Mgr. Iveta Lukáčová, zb. dozorkyňa ospravedlnená zo zdravotných dôvodov)

Prítomní 
Podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)

Zapisovateľka
Miriama Hybenová

Overovateľky
Anna Pipíšová, Darina Cviková

Program
    1. Otvorenie s modlitbou
    2. Informácia o účasti
    3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    4. Schválenie programu
    5. Prečítanie zápisnice z posledného výročného konventu
    6. Voľba presbyterov
    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
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Komentár
1 Otvorenie s modlitbou
Brat farár po úvodnej liturgii otvoril konvent a na úvod sa pomodlil.

2 Informácia o účasti
Brat farár informoval o počte prezentovaných koventuálov, ktorých bolo 32.

3 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Brat farár určil za zapisovateľku Miriamu Hybenovú a za overovateľky zápisnice Annu Pipíšo-
vú a Darinu Cvikovú.

4 Schválenie programu
Zborový farár prečítal návrh programu a dal o ňom hlasovať.
Uznesenie 1/2020
Zborový konvent schvaľuje program výročného a volebného konventu v predloženej podobe.
Za: 32 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

5 Prečítanie zápisnice z posledného výročného konventu
Zápisnica je súčasťou predloženej výročnej správy, ktorú mali všetci konventuáli k dispozícii. 
Brat farár prečítal len najdôležitejšie body zápisnice a dal hlasovať o schválení.
Uznesenie 2/2020
Zborový konvent schvaľuje zápisnicu z výročného konventu, ktorý sa konal 10. februára 2019, 
v predloženej podobe.
Za: 32 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

6 Voľba presbyterov
Brat farár podakoval všetkým sestrám presbyterkám, ktoré už nemôžu vykonávať svoju prá-
cu v cirkevnom zbore zo zdravotných dôvodov. Preto navrhol nových presbyterov sestru 
Elenu Melnovú, Nadeždu Škultétiovú, Ľudmilu Herichovú a brata Lubomíra Melnu.
Uznesenie 3/2020
Zb. konvent volí volebnú komisiu v zložení: Janka Pacigová predsedníčka, Eva Repčeková, 
Michal Hreha, Eva Repčeková
Za: 32 Zdržal sa: 0 Proti: 0
Volebná komisia rozdala hlasovacie lístky a perá. Následne ich pozbierala a odobrala sa spo-
čítať hlasy.
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7 Kňazská správa 
Brat farár prečítal duchovný úvod z kňazskej správy, ktorú mali konventuáli v pripravenom 
materiáli. K správe neboli pripomienky ani d‘alšie otázky.
Uznesenie 4/2020
Zborový konvent schvaľuje Kňazskú správu za rok 2019 o živote CZ ECAV na Slovensku Lip-
tovský Ján v predloženej podobe.
Za: 32 Zdržal sa: 0 Proti 0

8 Správa o hospodárení a návrh rozpočtu
Správu o hospodárení CZ za rok 2019 prečítala sestra Elena Daňová. Predstavila návrh roz-
počtu na rok 2020. Správa je súčasťou materiálu.

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

10 Návrh prác
Brat farár informoval, že na zasadnutiach hospodárskeho výboru a presbytestva sa prerok-
úvava oprava interiéru kostola a oprava odvodu dažďovej vody okolo kostola.

11 Schválenie uznesení
Uznesenie 5/2020
Zborový konvent schvaľuje pôžičku pre CZ Liptovská Sielnica vo výške 5000 s podmienkami: 
prevod do konca februára 2020, doba splácania do 31. 8. 2022, bezúročná pôžička so zahrnu-
tou medziročnou priemernou mierou inflácie.
Za: 32 Zdržal sa 0 Proti 0
Uznesenie 6/2020
Výročný konvent schvaľuje Správu o hospodárení cirkevného zboru za rok 2019 a Rozpočet 
na rok 2020 v predloženej podobe.
Za: 32 Zdržal sa: 0 Proti: 0
Uznesenie 7/2020
Výročný konvent schvaľuje Správu revíznej komisie o kontrole hospodárenia cirkevného zbo-
ru a vedenia účtovnej evidencie v roku 2019 v predloženej podobe.
Za: 32 Zdržal sa: 0 Proti: 0
Uznesenie 8/2020
Zb. konvent schvaľuje plán prác:
    • oprava interiéru kostola
    • oprava odvodu dažďovej vody z kostola.
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Za: 32 Zdržal sa: 0 Proti: 0
Uznesenie 9/2020
Zb. konvent volí za pokladníčku cirkevného zboru Elenu Melnovú (32 hlasov) a za presbyte-
rov cirkevného zboru Ľubomíra Melnu (32 hlasov), Nadeždu Śkultétyovú (31 hlasov), Ľudmilu 
Herichovú (31 hlasov).

12 Rôzne
Brat farár nás povzbudil aby sme prichádzali k Pánu Bohu a chodili aj na stredtýždňové služby 
Božie.

13 Záver s modlitbou
Na záver konventu sa pomodlili brat farár a brat Ján Paciga st.
V Liptovskom Jáne 9. 2. 2020

Mgr. Peter Taját, zborový farár
Jozef Hapčo, zborový kurátor
Miriama Hybenová, zapisovateľka
Anna Pipíšová, overovateľka
Darina Cviková, overovateľka
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Kňazská správa
o duchovnom živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján v roku 2020

1. Duchovný úvod
Daniel 6, 11: „Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom boli 
okná hornej izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil 
sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval predtým.“

To, čo sa Izraelcom zdalo nemožné, sa stalo skutočnosťou. Jeruzalemský chrám bol zvalený, 
Izrael dobytý, väčšina národa odvlečená do exilu. To, čo sa nám zdalo nemožné, takisto sa stalo 
skutočnosťou: väčšina vnútromisijných aktivít musela byť zastavená, Večera Pánova sa za dlhé 
obdobie nesmela prisluhovať, pastorálna starostlivosť je významne obmedzená atď. Avšak 
Daniel so svojou zbožnosťou neskončil. Stále trikrát denne vychádza do svojej izby a modlí sa 
smerom k Jeruzalemu. Prečo? Lebo si iste uvedomuje niekoľko dôležitých skutočností: 
1. Pán Boh sa v ničom nezmenil, nezmizol ani nie je porazený. Je stále ten istý, a preto sa nič 
nesmie zmeniť ani v mojom vzťahu k Nemu. On sa môže o mňa starať stále rovnako, stále 
ma môže rovnako chrániť. A Jeho prikázania sú stále rovnako platné, či som v Jeruzaleme, 
alebo v Babylónii, či som v chráme v Liptovskom Jáne alebo doma v kuchyni či v obývačke.
2. Toto všetko sa iste nemohlo stať, ak to Pán Boh nechcel. Je predsa jasne napísané: „Milu-
júcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobré.“ A teda ak sa Pán Boh 
rozhodol dopustiť na nás i takéto skúšky, iste vie, prečo, a nám to nijako nemôže uškodiť.
Ak sa Daniel modlí aj v nepriateľskej krajine a aj pod hrozbou vážnych sankcií, iste tak robí 
preto, lebo jeho zajatiu predchádzala dobrá duchovná príprava. Nevieme o nej v podstate 
vôbec nič, ale môžeme sa domnievať, že ľudia v Danielovom okolí si iste plnili dobre svoje 
povinnosti. Iste mal Daniel dobrých a zbožných rodičov, ktorí milovali svoje dieťa a chceli mu 
odovzdať to najlepšie. Preto sa starali nielen o to, aby mal čo jesť, ale aj o to, aby poznal Pána 
Boha, aby Ho miloval, aby bol naplnený úprimnou zbožnosťou. Tu mi prichádza na um príklad 
mamičky veľkého českého martýra Jána Husa. O nej je známe, že keď prvýkrát vyprevádzala 
maličkého Jána do školy, cestou niekoľkokrát pokľakla a prosila Pána Boha, aby mu v škole 
pomáhal. Vieme z histórie, že Pán Boh túto modlitbu zbožnej matky skutočne vypočul.
Ak sa Daniel modlí, iste to znamená aj toľko, že túto modlitebnú prax mal vžitú, bola mu 
rutinou, každodennou praxou, bolo to niečo, bez čoho nemohol byť. Má zmysel modliť sa 
pravidelne k Pánu Bohu nielen vtedy, keď mi je ťažko, ale aj vtedy, keď sa mám dobre, keď 
prežívam bežné a všedné dni, ba dokonca keď mám množstvo povinností a nestíham. Jednak 
preto, že bez Božieho požehnania a pomoci nič nebude dobré a požehnané, ani moja práca, 
ani môj oddych. A tiež preto, že takýmto spôsobom sa pripravujem na dni ťažké.
Keď hovoríme o tejto príprave na ťažké časy, mali by sme sa zamyslieť, ako sme my boli 
pripravení po duchovnej stránke na túto pandémiu. Na túto otázku je odpoveď veľmi ťažká 
a zrejme len budúcnosť nám dá odpoveď, či sme boli dostatočne pripravení, alebo či pan-
démia zasadila tvrdý úder našej viere. Máme však nádej, že sa z pandémie dostaneme, že sa 
opäť obnoví bežný život, že opäť budeme môcť fungovať v našich zboroch, v našich spo-
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ločenstvách. V tom prípade je to ale pre nás výzva, aby sme nezanedbávali túto duchovnú 
prípravu. Nemôže nám ísť v prvom rade o kvantitu, ale o kvalitu. Nemôžeme mať pred očami 
len cieľ mať plný kostol ľudí, ale radšej budovať v tej hŕstke ľudí kvalitnú vieru.
Zvlášť v tejto dobe je to aktuálny pohľad, keď sa zmenil spôsob financovania cirkví, čo pre 
nás znamená, že ako cirkevný zbor musíme vo väčšej miere prispievať na chod celej cirkvi. To 
nás vedie k poznaniu, že je potrebné viac podporovať cirkev finančne. Je potrebné nanovo 
učiť ľudí, že my sme súčasťou cirkvi, sme jej údmi. A preto nám má na nej záležať a máme si 
ju vedieť aj patrične podporiť. Isteže, človek vlažný, cirkvi vzdialený tomu nerozumie. Ale má 
byť toto dôvod, aby sme sa takého kroku báli? Čo si vážim, to rád podporím. Vzácne mi je to, 
čo ma aj niečo stojí. Finančnou podporou cirkvi sa buduje aj môj vzťah k nej. A presne o to ide. 
Preto stojí za úvahu, či by sme sa mali nielen báť zvyšovania finančnej záťaže, ale trošku aj te-
šiť. Veď je to možno práve Božia cesta, ako nás chce preosiať, utvrdiť, priviesť späť k Nemu.
Keď sa teraz Daniel obracia k Pánu Bohu, za čo sa modlí? Oslavuje Boha. To je zaujímavé. Nemodlí 
sa len bezducho odrecitované modlitby. Ani sa nemodlí zatrpknuté modlitby, v ktorých by obvi-
ňoval Pána Boha. Oslavuje Boha. Podobá sa Jonášovi, ktorý bol síce v jednej chvíli v bruchu veľkej 
ryby, a predsa sa modlil modlitbu vďaky za záchranu, lebo vedel, že ho Pán Boh neopustí. Bratia 
a sestry, veriaci človek nemá dôvod byť zúfalý. Vie predsa, že Boh je s ním. Že Boh je Víťaz. Že 
zvíťazil skrze Pána Ježiša Krista nad hriechom a nad smrťou na kríži a že Pán Ježiš ako Víťaz vstal 
z mŕtvych. Vie, že si získal aj jeho, že je zachránený, omilostený, ospravedlnený, a že teda mu už 
nič nemôže uškodiť, keby sa prevrátila aj celá zem. Pozrite sa, aký je Daniel evanjelik – v skutku žije 
z Božej milosti a spolieha sa na ňu. Vie, že Pán Boh raz prevezme aj víťazstvo nad celou zemou, 
všetko sa Mu bude musieť poddať. A vie aj to, že Boh je Hrad prepevný a keď je s Ním, je v bezpe-
čí. Preto sa nemusí modliť modlitby zúfalé či obviňujúce. Naopak, je namieste modlitba oslavná.
Iste, doba v ktorej žil Daniel, a trochu aj doba, v ktorej žijeme my, nebola a nie je ľahká. Nie je 
ľahká ani pre cirkev. Avšak smieme si uvedomiť jednu vec. Cirkev nepotrebuje záchranu. Je 
to predsa Telo Kristovo. Je to Boh uprostred nás. Cirkev zachránil Pán Ježiš Kristus. Zachrániť 
potrebujú ľudia, ktorí sa topia. Cirkev je ako loď, ktorá loví topiacich sa. Toto je to, o čom 
hovorí Ježiš: Budeš rybárom ľudí!
Niekedy to v našich „kresťanských“ spoločenstvách vyzerá ako na stretnutí opravárov. Roz-
mýšľame, kde tú loď zaplátať, aké nové plachty napnúť…, lebo najprv musíme mať v po
riadku loď a až potom môžeme priberať ďalších pasažierov. A, navyše, loď predsa musí byť 
atraktívna, aby sme prilákali ľudí. Ale predsa topiaci sa aj slamky chytá… a ten, kto sa topí, 
určite sa nebude pozerať, či máme nový náter na pravoboku…A taktiež je pravda, že my sa 
nemáme starať o záchranu lode – tá je v iných rukách, niekto iný sa o ňu postará, aj keby nás 
nebolo…My máme celkom iné poslanie. A verím, že keď toto poslanie – lov, záchranu tých, 
ktorým ide o život – vezmeme vážne, nebudeme už mať čas a ani dôvod riešiť to, ako zachrá-
niť loď a kto ju vymaľuje a kto sa postará o plachty atď., lebo okrem kapitána tam bude kopa 
„vylovených“ rúk a sŕdc, ktoré budú ochotné pomôcť.
To je dôvod, prečo sme vydávali a vydávame Informačné listy, prečo ich dávame do schránok 
aj ľuďom mimo cirkvi, prečo streamujeme služby Božie. Chceme takto osloviť čím viacerých. 
Všetci potrebujú Krista. 
Áno, tu vidíme veľkú vec. I keď zažívame ťažké chvíle, i keď sú všelijaké problémy v spoločnosti, 
i keď sa ľuďom v cirkvi môže zdať: máme teraz problémy, uzavrieme sa do seba, budeme radi, 
keď to prežijeme. A ľuďom mimo cirkvi sa môže zdať: máme teraz problémy, dajte nám teda 
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pokoj s cirkvou. Ale Daniel takto neuvažoval. Hoci by sa tiež mohol stiahnuť v Babylónii, dať si 
pokoj s modlitbou, nemyslieť na iné veci, ale hľadať spôsob, ako prežiť, on to tak nerobí. Veď 
dobre vie, že Pán má veľké plány s Izraelom. Už Abrahámovi prisúľbil, že z jeho potomstva 
privedie svetu Spasiteľa. Teraz je Daniel so svojím národom v zajatí, ale Božie zasľúbenia sa 
neskončili. Pán Boh je jediný, kto má skutočné riešenie na ľudské problémy, v koho rukách je 
víťazstvo nad hriechom a nad smrťou, kto môže skutočne pomôcť. A preto Daniel ďakuje, lebo 
hľadí dopredu a vidí Ježiša a veľké dobro, ktoré cez Neho môže prísť všetkým ľuďom. Práve tak 
aj my si máme uvedomovať, že Ježiš je jedinou záchranou, že Ho máme, že Mu patríme a že 
teda patríme medzi šťastných a vyvolených. Len treba pamätať, že tých, ktorí potrebujú túto 
nádej, je okolo nás ešte omnoho viac a my sme tu poslaní, aby sme im o tom svedčili. Amen.

2. Bohoslužobný život
Návštevnosť
Nie je možné porovnávať údaje z mi-
nulého roka s rokom 2019 v podsta-
te v ničom – teda ani v návštevnosti. 
Veľké čísla v priemere robili v minu-
losti predovšetkým veľké sviatky, 
tie sa však práve v uplynulom roku 
nekonali. Takisto počas roka nie je 
návštevnosť chrámu vždy rovnaká. 
A ešte: po vypuknutí pandémie sa 
v tých obdobiach, kedy aj bolo mož-
né navštevovať chrám, mnohí báli 
prísť na služby Božie. Taktiež v lete 
sa rekonštruoval interiér kostola, 
takže sa služby Božie v tomto období 
konali v zborovej miestnosti, čo tiež   
vyššej návštevnosti neprispelo. 
V obdobiach, kedy bol chrám kvôli 
opatreniam zatvorený, sa nahrávali 
pobožnosti na internet: na YouTube 
kanál CZ Liptovský Ján a na www.fa-
cebook.com/ecavliptovskyjan. S účasťou ľudí boli nahrávané tieto služby Božie:
• 10. 4. Veľký piatok
• 12. 4. Veľkonočná nedeľa
• 25. 10. 20. nedeľa po Svätej Trojici
• 15. 11. 23. nedeľa po Svätej Trojici
• 24. 12. Štedrý večer.
Inak boli nahrávané pobožnosti bez účasti ďalších veriacich. Takto nahrávané služby Božie/
pobožnosti sa konali od 10. 4. do 3. 5., od 18. 10. do 15. 11. a od 24. 12. do 31. 12. Od 4. 10. do 11. 
10. sa konali služby Božie kvôli opatreniam dvakrát, a to o 9,00 hod. pre filiálky a o 10,00 hod. 

2019 2020
Hlavné SB Počet za rok 67 41

Pr. účasť 58 51
1. sl. vianočná 119 0
1. sl. veľkonočná 96 0
1. sl. svätodušná 65 41
Štedrý večer 365 0
Pam. reformácie 35 0
Starý rok 94 0

Nešporné SB Počet za rok 29 20
Pr. účasť 12 6

Stredtýždňové SB Počet za rok 30 24
Pr. účasť 9 8

Adventné večierne Počet za rok 2 5
Pr. účasť 16 7

Pôstne večierne Počet za rok 14 4
Pr. účasť 18 6
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pre matkocirkev.
Okrem nahrávania služieb Božích sme pokračovali v roznášaní nahrávok služieb Božích na 
USB kľúčoch. Takto sa roznášalo každý týždeň 15 USB kľúčov. Od 18. 10. 2020 sme pristúpili 
k vydávaniu Informačného listu vo väčšom formáte i množstve. Obsahuje okrem oznamov 
aj duchovné slovo. V časoch najväčšieho rozmachu tejto služby sa dával do cca 750 schránok 
v cirkevnom zbore. Pri jeho distribúcii pomáhali Miriama Hybenová, Anna Pipíšová, Juraj Mly-
narčík, Eva Mlynárová, Milota Hromádková a Naďa Rukavicová. 

Kázeň
Pri kázaní na hlavných službách Božích som vyberal texty voľne podľa témy príslušnej nedele. 
Na stredtýždňových službách Božích sme preberali List Filipským. Na filiálkach sme preberali 
List Filemonovi. Na pôstnych večierňach sme sa venovali starozmluvnému Jozefovi a na ad-
ventných večierňach prorokovi Izaiášovi.
V cirkevnom zbore kázali aj Ján Paciga, biskup VD Peter Mihoč, senior LOS Stanislav Grega.

Účasť laikov
Laici sa aktívne zúčastňovali služieb Božích predovšetkým čítaním SZ textu: Juraj Janda, Jozef 
Hapčo, Andrea Kováčiková, Iveta Lukáčová, Ľubomír Melna, Darina Meňhartová, Adela Nikiti-
nová, Ján Paciga, Janka Pacigová, Martina Radičová, Eva Repčeková, Blanka Špačková, Adriana 
Štetková. Na službách Božích sa modlili títo laici: Dagmar Fassingerová, Emília Halušková, Simo-
na Kompišová,  Marta Labath, Darina Meňhartová, Ján Paciga, Ján Paciga ml., Janka Pacigová, 
Zuzana Sokolová, Ján Straka, Blanka Špačková, Júlia Tajátová. Pašie čítal Ján Paciga. 

Kantorská služba
Na službách Božích pravidelne hrávali Miriam Melnová a Ján Paciga. Na stredtýždňových služ-
bách Božích hrával Ľubomír Melna. Na pohreboch hrávali predovšetkých „cezpoľní“ kantori. 

Slávnosti
16. 2. 2020 boli služby Božie venované Národnému týždňu manželstva. Manželským párom 
bolo prislúžené požehnanie pred oltárom.
31. 5. v rámci 1. slávnosti svätodušnej boli posvätené nové bohoslužobné rúcha pre zborovú 
miestnosť a jedno (zelené) pre chrám a tiež nový koberec pred oltár, ktorý venovala sestra 
Ľubica Rakárová. 
6. 9.  sa konala posviacka obnoveného chrámu Božieho po oprave interiéru. Posviacačnú reč 
mal brat biskup VD Peter Mihoč, kázal senior LOS Stanislav Grega. Mužský spevokol zaspieval 
pieseň Jezu, ráč Ty sám a ženský spevokol zaspieval Kríž je znakom spásy. Spoločne zaspievali 
pieseň Celý život. Slávnosti sa zúčastnili aj Miroslav Hargaš, niekdajší farár CZ, Ján Paciga, policaj-
ný duchovný, Janka Ďuranová, farárka v Palúdzke a Peter Kvasňák, rk farár v Liptovskom Jáne.

Konventy
9. 2. 2020 sa konal výročný a volebný konvent, na ktorom sme zároveň volili 4 presbyterov.
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3. Sviatosti
Krst svätý
Napriek pandemickej situácii bol vyko-
naný rovnaký počet krstov ako v pred-
chádzajúcom období. Máme radosť z do-
spelých, ktorí sa rozhodli pre krst. Škoda, 
že príprava dospelých k takýmto krstom 
bola rozbehnutá aj u ďalších, ale zatiaľ to 
stroskotáva na príliš pomalej príprave krs-
tených nie z viny farára.

Večera Pánova
Popri chýbajúcom spoločenstve je toto 
najväčšia bolesť pandémie – nemožnosť 
pristupovať k Večeri Pánovej. Trištvrte roka 
sme boli bez nej. S pomocou brata Pacigu 
sme nakoniec zakúpili kalíšky a on dal vyho-
toviť podnosy a takto od 1. adventnej nedele prisluhujeme Večeru Pánovu.

Konfirmácia
V minulom roku sa nekonala konfirmácia. V súčasnosti sú v 1. ročníku 3 konfirmandi, v 2. roč-
níku 10 konfirmandov. Počas pandémie sme vyskúšali rôzne formy práce. Skúšali sme Goo-
gle formuláre, službu LearnDash na našej zborovej stránke, konferenčné hovory cez službu 
ZOOM  tie sa osvedčili najlepšie. 

4. Bohoslužobné výkony
Sobáše, pohreby
Riadili sa pandemickými opatreniami.

5. Biblická a vnútromisijná práca
Činnosť vnútromisijného výboru
Vnútromisijný výbor pracoval v zložení Jana Pacigová, Vladimír Mlynček, Anna Pipíšová, Ľubica 
Rakárová, Eva Repčeková, Darina Cviková. V uplynulom roku sa organizovane nezišiel osobitne.

2019 2020
Krsty Spolu 10 10

Chlapci 6 4
Dievčatá 2 4
Dospelí 2 2

Večera 
Pánova

Celkom 867 257
Chrám Muži 291 78

Ženy 568 168
Spolu 859 246

Doma Muži 1 0
Ženy 5 3
Spolu 6 3

Nemocnica, 
sociálne 
zariadenia

Muži 0 2
Ženy 2 6
Spolu 2 8

2019 2020
Sobáše Spolu 0 3

Evanj. 0 2
Krížne 0 1

Pohreby Spolu 16 13

Muži 8 6
Ženy 8 7
deti do 7 r. 0 0
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Detská besiedka
Detskú besiedku v uplynulom roku do za-
čiatku pandémie viedli Janka Daňová, Mi-
riam Melnová, Lenka Šimčeková a Aďka 
Štetková. Ďakujeme im za ich prácu. O 

začiatku pandémie sa detská besiedka nestretávala. Od októbra sme začali vydávať pracovné 
listy. Dostávali ich deti v škole a v cirkevnom zbore v počte cca 50 ks. Kto z detí tieto pracovné 
listy vypracoval a odoslal spätnú väzbu na farský úrad bol odmenený.  Odmenených bolo 11 detí.
Bolo nahratých niekoľko relácií pre deti, ktoré sú umiestnené na YouTube a na Facebooku.
V uplynulom roku sa nekonal detský tábor. 
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 Lip-
tovský Ján a raz Liptovský Ondrej posielajú na podporu tohto chlapca sumu cca 60, €.

Biblické hodiny dospelých
Biblická hodina dospelých sa až do pan-
démie konala v Podturni v 2. a 4. stre-
du. taktiež sa každú 1. stredu v mesiaci 
stretávali muži v rámci CZ Liptovský Ján, 

Liptovský Ondrej, Smrečany a Závažná Poruba. Bol jeden pokus o biblickú hodinu počas pan-
démie formou online stretnutia, odozva však bola slabá. 
8. 2. 2020 sa 4 bratia z nášho cirkevného zboru zúčastnili Konferencie pre mužov v Třinci.

Stretnutia dorastu, mládeže
S konfirmandmi sme pracovali aj v rámci dorastu. Do pandémie sa raz za mesiac zúčastňovali 
stretnutí dorastu Horného Liptova. V rámci pandémie sme skúšali online stretnutia, na ktorých 
sme hrali kvíz KAHOOT spolu s CZ Veličná. Opäť však bola slabá účasť z nášho CZ. Povzbudzo-
vali sme konfirmandov, aby sledovali onlie program pre dorast Liptovskooravského seniorátu.

Spevokoly
Spevokoly sa nestretávali počas pandémie ani nevystupovali. Žiaľ, pandémia citeľne zasiahla 
do tejto formy zborovej práce. Nekonal sa ani Koncert spevokolov Liptova.
Jedinýkrát vystúpili na Novoročnej akadémii 18. 2. 2020 v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi.

Stretnutia žien
Stretnutia žien sa v roku 2020 nekonali.

Stretnutia starších
Stretnutia starších sa nekonali. Starším bratom a sestrám sme rozdali Evanjelický stolový kalendár.

2019 2020
Deti  DB Počet za rok 37 9

Pr. účasť 7 7

2019 2020
Bibl. hod. dosp. Počet za rok 17 6

Pr. účasť 5 5
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Iné formy vnútromisijnej práce
Tu treba spomenúť opäť predovšetkým Informačné listy – sú potešením pre starších, najmä 
tých, ktorí nemajú prístup k internetu, oslovením pre tých, ktorí sú na okraji cirkevného zboru.
18. 2. 2020 sa v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi uskutočnila Novoročná akadémia. Vystúpili tu 
jedinýkrát v roku všetky naše spevokoly.

Vyučovanie náboženskej výchovy
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján 

Školský rok 2019/2020
MŠ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX Spolu

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

Školský rok 2020/2021
Piatok 13,00 4 5
Utorok 11,20 2 9 13
Štvrtok 12,10 6 13 15

Piatok 12,10 3 2 8 5 3 21

Náboženská výchova sa na Základnej škole v Liptovskom Jáne učí v troch skupinách. Počas 
pandémie sa učila rôzne v závislosti od aktuálnych opatrení. V čase najtvrdších opaterní som 
dával deťom úlohy cez Edupage. Keď už boli niektoré ročníky v škole, učil som ich oddelene 
po ročníkoch každý druhý týždeň. Náboženská výchova sa učila, kým to bolo možné, aj v Ma-
terskej škole v Liptovskom Jáne, a to bez nároku na odmenu ako krúžok. Od septembra sa 
nepodarilo rozbehnúť vyučovanie v Materskej škole v Podturni.
Teším sa dobrým vzťahom s vedením škôl, ústretovosti pri vyučovaní.

Evanjelická tlač
Na fare sme v roku 2019 odoberali: Evanjelický posol spod Tatier (25 ks), Cirkevné listy (2 ks), 
Evanjelický východ (13 ks), Dúha (18 ks), Cestou svetla (1 ks), Rozmer (1 ks). Z každého časo-
pisu 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. Evanjelický 
posol sme počas pandémie rozdávali do schránok veriacim spolu s nahrávkami služieb Božích 
alebo presbyterom a pod.
Predávajú sa tiež knihy vo vestibule kostola. Cirkevný zbor má aj internetovú aj facebookovú strán-
ku, kde sú aktuality o živote cirkevného zboru a je možné si pozrieť aj nahrávky služieb Božích.
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Diakonická práca
Každé nedeľné služby Božie sú nahrávané a ochotné sestry Miriama Hybenová, Anna Pipíšová 
a Jožka Jurášová a ja osobne potom tieto nahrávky na USB flash diskoch zanášame do 15 rodín. Pri 
rozdávaní Informačných listov pomáhajú Miriama Hybenová, Anna Pipíšová, Juraj Mlynarčík, Milo-
ta Hromádková, Darina Cviková, Eva Mlynárová a Naďa Rukavicová. Všetkým srdečne ďakujeme.

Nebezpečné vplyvy
Skúsenosti so sektárstvom v cirkevnom zbore nemáme. Nebezpečenstvo však vidíme v po-
hodlnosti. Internet a TV je síce veľkou príležitosťou pre šírenie Božieho slova, avšak nemôže 
nahradiť spoločenstvo cirkevného zboru. Zároveň sledovanie služieb Božích doma zvádza 
k tomu, že človek sleduje jedným očkom, ale popri tom stihne poupratovať v celej domác-
nosti aj navariť obed. Zvádza to k povrchnosti.

Ekumenická spolupráca
Vzťahy s rk farnosťou sú dobré. Dokladom toho je fakt, že v období adventu, kedy rk farnosť 
rekonštruovala kostol, sa veriaci z farnosti schádzali na omšiach v nedeľu po našich službách 
Božích v kostole. Tu musím povedať pre naše povzbudenie, uvedomenie si, že to bolo zvlášt-
ne, keď po našich službách Božích sa rozišli evanjelici a zrazu pred kostol sa nahrnulo množ-
stvo áut, že nebolo ani kde zaparkovať, zaplnil sa kostol a začala sa omša. Po skončení omše 
sestry z rk farnosti sa hneď ujali pomoci pani kostolníčke a pomohli s dezinfekciou.
Spoločne s bratom rk farárom Petrom Kvasňákom sme natočili rozhlasovú pobožnosť k Pa-
miatke zosnulých, ktorá bola vysielaná cez miestne rozhlasy a je tiež umiestnená na internete.

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 období pamdémie sa tieto 
návštevy nemohli konať. V uplynulom roku som absolvoval 36 pastorálnych návštev. V obdo-
bí pandémie, najmä v 1. vlne, som konal pastorálne rozhovory.

6. OZ Svätojánska evanjelická jednota
Občianske združenie (OZ) Svätojánska evanjelická jednota v roku 2020 opäť poberalo 2 % 
z daní z príjmu právnických a fyzických osôb. Celkové príjmy z 2 % boli v uplynulom roku vo 
výške 1 328,68 €. Súčasnou predsedníčkou OZ je Adela Nikitinová. Valné zhromaždenie sa 
konalo 2. 1. 2020. Poslaním OZ je šírenie kresťanských hodnôt, kultúry a vzdelanosti. V súčas-
nosti má 23 členov. Združenie rado privíta vo svojich radoch nových členov.

7. Činnosť presbyterstva
Presbyterstvo pracovalo v počte 25 členov. Pred rokom na konvente boli zvolení sestra Ele-
na Melnová ako zborová pokladníčka a Ľubomír Melna, Nadežda Škultétyová a Ľudmila He-
richová ako presbyteri. V uplynulom roku sa konali 3 zasadnutia zborového presbyterstva, 
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z toho jedno online formou na platforme ZOOM. Členovia zborového presbyterstva pracujú 
vo výboroch, takže každý presbyter je zapojený do niektorého z výborov. V CZ fungujú 4 vý-
bory: vnútromisijný, hospodársky, servítkový a redakčná rada zborového časopisu. Ďakujem 
všetkým presbyterom za ich prácu. Zároveň prosím, aby v práci neochabovali.
Peter Taját, zb. farár
Iveta Lukáčová, zb. dozorkyňa
Elena Daňová, zb. účtovníčka
Jozef Hapčo, zb. kurátor
Elena Melnová, zborová pokladníčka
Nadežda Škultétyová
Ľubomír Melna
Miriama Hybenová
Vladimír Mlynček
Adela Nikitinová
Ján Paciga, zb. kronikár
Ľubica Rakárová
Juraj Mlynarčík, fil. kurátor, Podtureň

Darina Cviková
Milota Hromádková
Eva Mlynárová
Naďa Rukavicová
Jozef Šmihovský
Michal Hreha
Ľudmila Herichová
Oľga Pavelicová
Eva Repčeková
Anna Pipíšová
Adriana Štetková
Peter Žilka

8. Mimozborová činnosť farára
Prispieval som článkami do novín a časopisov Podturniansky spravodaj, Spravodaj obce 
Uhorská Ves, Noviny z Jána. Zamysleniami som prispel do zbierky Tesnou bránou. Taktiež 
som prispel zamyslením do videozamyslení našej cirkvi. Zastupoval som na pohreboch v CZ-
Smrečany a na službách Božích v Závažnej Porube, bol som v rozpise farárov, ktorí vykonávali 
služby Božie v Stredisku opatrovateľskej starostlivosti ČK v Liptovskom Hrádku. Som predse-
dom Mediálneho výboru Liptovskooravského seniorátu ECAV na Slovensku. Z titulu funkcie 
som seniorálnym presbyterom, taktiež delegátom na dištriktuálny konvent. Spravujem inter-
netovú 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
Počas lockdownu som využil čas a venoval som sa kartotéke cirkevného zboru. Faktom je, že 
bola dlhodobo zanedbaná. Podarilo sa nanovo zhromaždiť údaje cirkevníkov a musím skon-
štatovať výrazný pokles členov cirkevného zboru. V skutočnosti evidujeme iba 800 členov. 

2019 2020
Počet členov Kartotéka 944 940

Sčítanie 1064 1064
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Do/Zo zboru Prihl. 0 0

Odhl. 0 0
Vstup/Výstup ECAV Vstup 0 0

Výstup 0 0

11. Hospodársky život
V uplynulom roku sme predovšetkým zrekonštruovali interiér nášho chrámu. Čo sa ešte ne-
podarilo dokončiť a sú s tým nemalé problémy, je vlhkosť okolo kostola. Hľadáme technické 
riešenie a dúfame, že toho roku sa nám to podarí.
Taktiež sa podarilo izolovať pivnicu na fare. Neustále tu vyrážala spodná voda, ktorej hladina 
je vysoká na celom pozemku a špeciálne tu robila problém už aj po každom intenzívnejšom 
daždi. Obe práce, chrám i pivnicu vykonala firma Slovax construction.
Vďaka odbornému lesnému hospodárovi Pavlovi Lukáčovi a zborovému kurátorovi Jozefovi 
Hapčovi sa konala pravidelná starostlivosť o cirkevnú horu. 
Dôležitým zásahom do života cirkevného zboru je zmena financovania cirkví. Štátny zákon 
financovanie upravil od 1. 1. 2021. Počas uplynulého roka prebiehala v cirkvi diskusia o spôso-
be financovania. Uvedomujeme si aj v cirkevnom zbore, že je dôležité aj u nás na túto sku-
točnosť zareagovať. Zároveň si uvedomujeme dvojsmerný účinok tohto: kto miluje cirkev, 
nebojí sa podporiť ju finančne, a naopak, kto prispieva štedro na cirkev, pre toho sa stáva 
cirkev vázcna a drahá.

12. Záver
Sme vďační Pánu Bohu, že si smieme uvedomiť, že ani v pandémii nie sme sami. Počnúc 
apoštolmi vždy bolo kresťanom jasné, že ich postavenie vo svete je veľmi neisté a že budú 
prenasledovaní, budú prechádzať rozličnými problémami. Tak to hovoril už Pán Ježiš. Z tohto 
pohľadu je ešte pandémia len malou hrozbou, pretože slovo Božie sa smie slobodne šíriť.
Sme vďační Pánu Bohu, že nám dával aj v tomto roku príležitosti počuť Jeho slovo, že nás učil 
novým spôsobom komunikácie a stretávania.
Sme vďační, že nás Pán Boh aj týmto obdobím naučil, že v časoch pokoja a spokojnosti nemá-
me sedieť so založenými rukami, ale máme sa zo všetkých síl snažiť vykupovať čas a využívať 
ho na osobný duchovný rast a šírenie viery.
Prosíme Pána Boha o odpustenie, ak sme mnohé zanedbali. Prosíme Ho o novú silu, aby sme 
sa tomu učili a o to snažili. Prosíme Ho, aby nám vrátil pokojný čas a potom nás Duchom Svä-
tým viedol k takejto horlivej službe.
V Liptovskom Jáne dňa 30. mája 2021

Peter Taját 
ev. a. v. farár
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Voľba dozorcu 
Liptovsko-oravského seniorátu

Kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov Liptovskooravského seniorátu (LOS 
ECAV) na základe uznesenia seniorálneho presbyterstva LOS ECAV kandidovala do funkcie 
dozorcu LOS ECAV brata Ing. Petra Gärtnera.

Ing. Peter Gärtner, 
kandidát na dozorcu LOS ECAV

Peter Gärtner sa narodil v evanjelickej 
rodine dňa 9. júla 1976 v Kežmarku. 
Krstený bol v tom istom roku v rodnom 
cirkevnom zbore Spišská Belá a kon-
firmovaný v roku 1989 v Kežmarku. 
V súčasnosti býva v Liptovskom Mikulá-
ši  Ploštíne, ktorý je ako mestská časť 
filiálkou cirkevného zboru Liptovský 
Mikuláš. Od roku 1999 je ženatý s An-
dreou, rod. Džubákovou, s ktorou má 
dve deti, 20ročnú Danielu a 17ročného 
Adama.
Po ukončení základného vzdelania ma-
turoval v roku 1994 na Gymnáziu P. O. 
Hviezdoslava v Kežmarku.V roku 1999 
získal na Fakulte baníctva, ekológie, ria
denia a geotechnológií Technickej uni-
verzity v Košiciach titul Ing. 
Profesionálnu dráhu začal v roku 1999 
na Evanjelickom a. v. farskom úrade 
v Liptovskom Mikuláši najskôr ako 
správca zborového majetku a neskôr 
ako riaditeľ farského úradu a koordi-
nátor zborovej diakonie. Od začiatku 
roka 2011 pôsobil v evanjelickom vy-
davateľstve Tranoscius, a. s. v Liptov-

skom Mikuláši ako ekonomickoobchodný manažér. V období rokov 20162020 pracoval na 
niekoľkých ďalších obchodných pozíciách a od mája 2020 sa do Tranoscia vrátil na pozíciu 
riaditeľa tejto akciovej spoločnosti.  
Peter Gärtner sa v ECAV na Slovensku angažoval najskôr ako vedúci mládeže v cirkevnom 
zbore Spišská Belá a ako vedúci spojených spevokolov mládeží z Kežmarku, Slovenskej Vsi 
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a Spišskej Belej. Neskôr ako seniorálny presbyter LOS ECAV, člen hospodárskeho a vnútro-
misijného výboru LOS ECAV, člen generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku. 
V súčasnosti mu uplynulo prvé volebné obdobie na pozícii dozorcu LOS ECAV na Slovensku 
a je stále aktívnym členom generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku. Bol pria-
mo zainteresovaný pri vzniku Fondu vzájomnej pomoci pri LOS a pri zriadení seniorátnej 
Evanjelickej materskej školy Magdalénka v Liptovskom Mikuláši. 
Vo svojom voľnom čase sa venuje rodine a priateľom, domu a záhrade, histórii a športu. Je 
predsedom TJ v Ploštíne.
S riadením a organizáciou prác má skúsenosti aj ako zamestnanec a aj ako nadriadený. Má 
viac ako 20ročné skúsenosti na manažérskych pozíciách a s prácou s ľuďmi v rôznych ob-
lastiach. Pri organizácii prác preferuje zodpovednosť, systematickosť pri plánovaní a plnení 
úloh. Dôraz sa snaží klásť na dôslednosť a kolegiálnosť. 
Dúfa, že jeho osobnostné predpoklady by mohli byť aj naďalej zárukou, že ako dozorca LOS 
ECAV bude pre našu cirkev prínosom. V senioráte by sa chcel prioritne zamerať na vybudo-
vanie diakonického zariadenia a do aktívnej práce by chcel zainteresovať viac mladých ľudí 
a tiež ľudí, ktorí si svoju cestu do kresťanského spoločenstva ešte len hľadajú.
Je vďačný za naše spoločenstvo v senioráte. Za to, že si spoločne uvedomujeme dôležitosť 
vzájomnej spolupatričnosti, úcty jeden voči druhému, a že naše vzťahy sú naplnené dôverou 
medzi nami.



8. 2. 2020: Konferencia pre mužov v Třinci



6. 9. 2020: Posviacka obnoveného kostola


