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Nedeľa po Novom roku, 2. 1. 2022 o 9:00
... a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, 

bolo plné milosti a pravdy. (Ján 1, 14)

Piesne
406, 46, 53, A 14; piesne k Večeri Pánovej: 58, 63

Liturgické texty
1. kniha Mojžišova 11, 1 – 9; 1. list Petra 4, 12 – 19

Kázňový text
Ján 1, 43 – 51: 43 Druhého dňa chcel Ježiš odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš mu 
riekol: Nasleduj ma! 44 Tento Filip bol z Betsaidy, mesta Ondrejovho a Petrovho. 45 Fi-
lip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone 
a proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. 46 Natanael mu povedal: Či z Nazareta 
môže byť niečo dobré? Odpovedal mu Filip: Poď a pozri! 47 Nato videl Ježiš prichádzať 
Natanaela a riekol o ňom: Ajhľa, pravý Izraelec, v ktorom nieto ľsti. 48 Povedal Mu 
Natanael: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Skôr, ako ťa Filip zavolal, videl som 
ťa, keď si bol pod figovníkom. 49 Odpovedal Mu Natanael: Majstre, Ty si Syn Boží, Ty si 
kráľ izraelský! 50 Ježiš mu riekol: Keď som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom, 
veríš? Uvidíš väčšie veci ako tieto. 51 Potom mu povedal: Veru, veru vám hovorím: Uvi-
díte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka.

Oznamy
Bohoslužobné stretnutia v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 
SR č. 307 zo dňa 16. 12. 2021:

a) maximálny počet: 30 ľudí
b) režim: OP - očkovaní a prekonaní

Za očkovaných sa považujú:
• osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky vakcíny proti 

ochoreniu COVID-19
• osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky vakcíny proti 

ochoreniu COVID-19
• osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky vakcíny proti 

ochoreniu COVID-19, ak bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
• deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
Za prekonaných sa považujú:
• osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutoč-

nosť je potrebné preukázať potvrdením
Na službách Božích je potrebné dodržať tieto opatrenia:
• Prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Nie je povinné pre tých, ktorí majú 

zo zákona výnimku.
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• Dodržiavať odstup, respiračnú etiketu, nepodávať si ruky.
• Podujatí sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo prízna-

ky respiračného infekčného ochorenia.
• Platí zákaz podávania rúk.
• Dodržiavanie rozostupov 2 m – neplatí pre osoby v spoločnej domácnosti.
• Povinnosť vyhotoviť zoznam účastníkov

Nedeľa po Novom 
roku 2. 1. 2022

9:00 Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou – 
Ev. kostol, L. Ján

Štvrtok 6. 1. 2022 
Zjavenie

9:00 Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján

Sobota 8. 1. 2022 17:00 ZOOM besiedka – online cez ZOOM 
Srdečne pozývame všetky deti! Aplikácia ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/86122658683? 
pwd=UXByeTUyblNNOUxBaW9DTElIeDVHUT09 
Meeting ID: 861 2265 8683   Passcode: besiedka

1. nedeľa po 
Zjavení, Nedeľa 
misie 9. 1. 2022

9:00

17:00

Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján

Valné zhromaždenie o. z. Svätojánska evanje-
lická jednota – online cez ZOOM

	)So zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia sme sa v poslednom týždni uplynulého 
roka lúčili.

V utorok 28. 12. 2021 o 14:00 v Chráme Božom v Liptovskom Jáne sme sa roz-
lúčili s našou spolusestrou Darinou Krajčuškovou, rod. Jeznou z Liptovského 
Jána. Opustila nás dňa 24. 12. 2021 vo veku 76 rokov.

V stredu 29. 12. 2021 o 14:00 v Dome smútku v Podturni sme sa rozlúčili s na-
šou spolusestrou Oľgou Janovčíkovou, rod. Javornickou z Podturne. Opustila 
nás vo veku 84 rokov.

Vo štvrtok 30. 12. o 12:30 v Chráme Božom v Liptovskom Jáne sme sa rozlúčili s 
naším spolubratom Jánom Hadvidžiakom z Liptovského Jána. Opustil nás dňa 
27. 12. 2021 vo veku 92 rokov.

„Len v Bohu utíši sa moja duša, od Neho pochádza moja spása. Dúfajte v Neho, 
ľudia, v každý čas, vylievajte si pred Ním srdce.“

	)Pre starších bratov a sestry a pre členov spevokolov má cirkevný zbor priprave-
ný ako dar Evanjelický stolový kalendár. Ak sa nám ho dosiaľ nepodarilo k vám 
doručiť, informujte sa na farskom úrade.

	)V kostole alebo na farskom úrade je taktiež v predaji: Evanjelický nástenný 
kalendár (5,– €), Tranovského kalendár (5,– €) Evanjelický diár (6,50 €) 
a zamyslenia Smieť žiť pre Krista (3,60 €).



	)Ďakujeme všetkým vám, ktorí aj v tomto období pamätáte na cirkevný zbor 
a podporujete jeho prácu milodarmi: pravidelnými mesačnými platbami na účet 
cirkevného zboru i jednorazovými milodarmi. Údaje k takýmto platbám nájdete 
v tiráži Informačného listu.

	)Pripomíname povinnosť zaplatiť cirkevný príspevok. Cirkevný príspevok 
spolu s oferami a milodarmi je jediným zdrojom príjmov pokrývajúcich náklady 
spojené s aktivitami a prevádzkou cirkevného zboru, opravami a údržbou zbo-
rových budov a areálu. Zaplatiť si cirkevný príspevok je povinnosťou každého 
pokrsteného člena cirkevného zboru, a to vo výške 10,- € na osobu a rok. Je 
tak možné urobiť v Liptovskom Jáne u sestry pokladníčky Eleny Melnovej a vo 
filiálkach u svojho kurátora.

Svätojánska evanjelická jednota
V novom roku je opäť možné rozhodnúť o tom, koho podporíte 2 % dane z príjmu. 
Evanjelická cirkev oddávna prinášala duchovné a kultúrne hodnoty. Aj v súčasnosti 
náš cirkevný zbor vedie deti, mládež strednú i najstaršiu generáciu k duchovným 
hodnotám, k mravnosti a k zmysluplnému a hodnotnému tráveniu voľného času 
a prežívaniu života.

V uplynulých rokoch sa aj vďaka tejto forme podpory podarilo organizovať denné 
detské tábory, opraviť interiér chrámu, konať stretnutia starších. V súčasnosti sa aj 
vďaka podpore občianskeho združenia nahrávajú online služby Božie a rozširuje sa 
tento Informačný list.

Preto sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste podporili občianske združenie Sväto-
jánska evanjelická jednota. Potrebujete k tomu nasledovné údaje:

Názov: Svätojánska evanjelická jednota 
Sídlo: Starojánska 127, 032 03 Liptovský Ján 
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 42071437

Zároveň touto cestou ďakujem všetkým Vám, ktorí ste aj v uplynulom roku touto 
formou podporili prácu občianskeho združenia cirkevného zboru.

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   Cirkevný príspevok: VS 2   Milodary, ofery: VS 3


