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Návrh programu
Predspev: Najsvätejší
Pieseň ES 188
Sláva
Pozdrav
Kolekta
Starozmluvný text
Evanjelium
Pieseň ES 335

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. Kňazská správa
7. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu
8. Správa revíznej komisie
9. Návrh prác
10. Schválenie uznesení
11. Rôzne
12. Záver s modlitbou

Príhovorné modlitby, oznamy
Apoštolské požehnanie
Pieseň ES 512
Antifóna 59
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň ES 263
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Zápisnica 
z výročného a volebného konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján, 

ktorý sa konal dňa 30. mája 2021 v chráme Božom v Liptovskom Jáne

Zvolanie konventu
Konvent bol ohlásený v oznamoch počas služieb Božích 23. 5. 2021.

Predsedníctvo
Mgr. Peter Taját, zborový farár 
Ing. Mgr. Iveta Lukáčová, zb. dozorkyňa

Prítomní 
Podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)

Zapisovateľka
Miriama Hybenová

Overovateľky
Eva Mlynárová, 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 seniorálneho dozorcu, zborových 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 Evu Mly-
nárovú a Darinu Cvikovú.

4. Schválenie programu
Zborový farár prečítal návrh programu. Navrhol doplniť bod: Voľba zborových predsta-
viteľov a delegátov na seniorálny konvent. Vyzval k doplneniu alebo k zmene programu. 
Viac návrhov však už nebolo. Dal hlasovať najprv o zmene a potom o celom programe.

Uznesenie 1/2021

Výročný konvent schvaľuje doplnenie programu o bod 6: Voľba zborových predstaviteľov 
a delegátov na seniorálny konvent.

Za: 32 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Uznesenie 2/2021

Výročný konvent schvaľuje program seniorálneho konventu v zmenenej 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 dis-
pozícii. Brat farár prečítal len najdôležitejšie body zápisnice a dal hlasovať o schválení.

Uznesenie 3/2021

Zborový konvent schvaľuje zápisnicu z výročného konventu zo dňa 9. februára 2020 v 
predloženej podobe.

Za: 32 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

6. Voľba seniorálneho dozorcu, zborových presbyterov
Brat Ján Paciga navrhol, aby sa hlasovalo verejne. Brat farár dal hlasovať o verejnom 
hlasovaní.
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Uznesenie 4/2021 

Výročný konvent schvaľuje verejnú voľbu seniorálneho dozorcu a zbor. predstaviteľov.

Za: 32       Proti: 0 Zdržal sa: 0

Na základe rozhodnutia Kandidačnej porady predsedníctiev CZ LOS ECAV kandidoval do 
funkcie dozorcu LOS ECAV Ing. Peter Gärtner.  

Z diskusie vzišli aj návrhy delegátov na seniorálny konvent. Riadni delegáti: Jozef Hapčo, 
Nadežda Škultétyová. Náhradní delegáti: Milota Hromádková, Ľubomír Melna, Naďa Ru-
kavicová

Uznesenie 5/2021

Výročný konvent volí Miriamu Hybenovú za zborovú presbyterku.

Za: 32       Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie 6/2021

Výročný konvent volí Jozefa Hapča a Nadeždu Škultétyovú za riadnych delegátov na se-
niorálny konvent.

Za: 32       Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie 7/2021

Výročný konvent volí Milotu Hromádkovú, Ľubomíra Melnu a Naďu Rukavicovú za ná-
hradných delegátov na seniorálny konvent.

Za: 32       Proti: 0 Zdržal sa: 0

7. Kňazská správa 
Brat farár prečítal duchovný úvod z kňazskej správy, ktorú mali konventuáli v priprave-
nom materiáli. K správe neboli pripomienky ani ďalšie otázky.

Uznesenie 8/2020

Zborový konvent schvaľuje Kňazskú správu za rok 2020 o živote CZ ECAV na Slovensku 
Liptovský Ján v predloženej podobe.

Za: 32       Zdržal sa: 0 Proti 0

8. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu
Správu o hospodárení CZ za rok 2020 prečítala sestra Elena Daňová. Predstavila návrh 
rozpočtu na rok 2021. Správa je súčasťou materiálu. Padol aj návrh o výške cirk. príspe-
vku 10 eur na osobu. O 10:05 prišiel brat Juraj Janda, čím sa zvýšil počet konventuálov 
o 1 člena. Výročný a volebný konvent odporúča pre členov CZ, ktorí majú nedoplatky za 
cirkevnú daň, aby pri príležitosti sobáša a pohrebu zaplatili výšku 100 eur (za každý rok 
10 eur/ 10 rokov dozadu). Brat Ľubomír Melna navrhuje, aby sa nevyžadovali príspevky, 
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lebo to odradí ľudí. 

Uznesenie 9/2021

Výročný konvent schvaľuje výšku cirk. príspevku na člena CZ od roku 2021 vo výške 10,- €.

Za: 33       Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie 10/2021

Výročný konvent odporúča členom CZ, aby v prípade sobáša alebo pohrebu doplatili ne-
doplatok cirkevného príspevku za posledných 10 rokov vo výške 10,- € za každý nevypla-
tený rok.

Za: 33       Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie 11/2021

Výročný konvent schvaľuje Správu o hospodárení cirk. zboru za rok 2020 a Rozpočet na 
rok 2021 v predloženej podobe.

Za: 33       Proti: 0 Zdržal sa: 0

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

Uznesenie 12/2021

Výročný konvent schvaľuje Správu revíznej komisie o kontrole hospodárenia cirkevného 
zboru a vedenia účtovnej evidencie v roku 2020 v predloženej podobe.

Za: 33       Proti: 0 Zdržal sa: 0

10. Návrh prác
Návrh prác na rok 2021: oplechovanie a odvlhnutie kostola, vyčistenie organu ( ak sa pri 
čistení zistí, že potrebuje väčšiu údržbu, navrhnú sa práce), lesopestevné práce. 

Uznesenie 13/2021

Výročný konvent schvaľuje práce v cirkevnom zbore v roku 2021:

    • oplechovanie a odvlhnutie kostola

    • vyčistenie organu

Za: 33       Proti: 0 Zdržal sa: 0

11. Schválenie uznesení
Všetky uznesenia už boli schválené.
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12. Rôzne
Brat farár oslovil Jozefa Šmihovského a Ľubicu Rakárovú do revíznej komisie. Obaja 
súhlasili. Brat Ján Paciga vyzval ostatných presbyterov, aby sa stali členmi Svätojánskej 
jednoty. Brat farár sa poďakoval bratom a sestrám za roznášanie informačných listov, 
USB náhraviek Služieb Božích a za finančnú podporu. Sestra Janka Pacigová sa pýtala-
na kartotéku členov CZ. Brat farár povedal, že počas pandémie spolu s kurátormi dali 
dokopy zoznam členov CZ cca 800 ľudí. Brat Juraj Janda by rád dal do pozornosti, aby 
členovia cirkevného zboru mesačne podporili cirkev určitou sumouPán farár odovzdal 
pozdrav z Poľska z Cisownice, ktorí nás pozvali na 40. výročie založenia cirkvi, ktoré sa 
budú konať 20. 6. 2021.

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

V Liptovskom Jáne 30. 5. 2021

Mgr. Peter Taját, zborový farár 
Jozef Hapčo, zborový kurátor 
Miriama Hybenová, zapisovateľka 
Eva Mlynárová, overovateľka 
Darina Cviková, overovateľka

Kňazská správa
o duchovnom živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján v roku 2021

1. Duchovný úvod
Ján 9, 4: My musíme konať skutky Toho, ktorý ma poslal, kým je deň; prichádza noc, keď 
nikto nebude môcť pracovať.

Rímskym 13, 12: Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do 
výzbroje svetla.

Bratia a sestry,

žijeme zvláštnu dobu plnú neistoty, otázok, ale taktiež paradoxov a protirečení. Zažívame 
situácie, o ktorých by sme sa nikdy ani nenazdali – že totiž nebudeme môcť prichádzať 
za dlhé obdobie do chrámu a fungovať v cirkvi, že školy budú musieť byť dlhú dobu za-
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vreté a pod. Ale taktiež zažívame dobu šírenia neprávd, poloprávd. Naša bezpečnosť je 
v ohrození a obávame sa do budúcnosti, čo s nami bude. 

Tu chcem však hneď v úvode tejto kázne povedať, že čo sa týka cirkvi, otázka, čo bude 
s cirkvou, nie je na mieste, a to z dvoch dôvodov.

1. Cirkev je založená na Bohu a Boh je verný a nesklame. On si cirkev podrží. Cirkev, tu nie 
je na to, aby zachraňovala seba, ale šírila správu o záchrane v Ježišovi Kristovi tomuto 
svetu. 

2. Cirkev tvoríme my. Otázka, čo bude s cirkvou, je potom otázkou: čo bude so mnou, 
čo bude s tebou. Kým však som tu ja, kým si tu ty, milá sestra, milý brat, a kým berieme 
vážne slovo Božie a nasledujeme Pána Ježiša Krista, tak sa niet čoho báť!

Toľko teda na úvod o jednej istote, ktorú máme: o Pánovi Ježišovi Kristovi, v ktorého 
veríme, ktorému v cirkvi slúžime a ktorého zvestujeme. A teraz poďme k tej neistote 
a paradoxom, ktoré sa šíria a ktoré ovplyvňujú aj nás. Zámerne som ako základ kňaz-
skej správy vybral dva výroky, ktoré si zdanlivo protirečia. Citát z Ev. podľa Jána 9, 4 sú 
Ježišove slová o tom, že treba rýchlo konať, kým je deň, pretože prichádza noc. Tieto 
slová primárne hovoria, že čas nášho života je krátky a po ňom príde noc smrti, a teda je 
potrebné múdro využívať každú chvíľočku nášho života nie na nepodstatné veci, ale na 
skutky Toho, ktorý nás poslal, nášho Pána Ježiša Krista. Ja si však trúfnem upraviť výklad 
tohto verša a  myslím, že nepôjdem proti jeho duchu: teraz ešte máme deň, dobu relatív-
nej voľnosti a možnosti pracovať, šíriť vieru, navštevovať služby Božie, biblické hodiny, 
žiť životom viery a zbožnosti. Konajme toto všetko čo najhorlivejšie, nezanedbávajme 
svoje povinnosti kresťanov, buďme soľou zeme a svetlom sveta, lebo udalosti, ktorými 
žijeme (pandémia, bezpečnostné hrozby, šírenie lží a poloprávd), nám ukazujú, že môže 
prísť doba, kedy všetko potemnie a nebude možné takto pracovať. Vtedy príde čas, že 
budeme odkázaní na súkromnú zbožnosť, na domáce vyučovanie detí. Nespoliehajme 
sa teda na iných, že vykonajú za nás všetko ohľadom viery a svedectva v tomto svete. 
Konajme, čo je v našich silách, ba i viac, tak ako nás k tomu uschopňuje Duch svätý.

Táto doba nie je dobou na lamentovanie kresťanov. Je to doba na zintenzívnenie činnos-
ti – na vyučovanie doma, domáce pobožnosti, na hľadanie ciest do chrámu a do našich 
spoločenstiev, na sebaobetovanie, na hlasné svedectvo o svojej viere, na modlitby.

Ten druhý citovaný text, naoko protiklad k týmto Ježišovým slovám, je citátom apoštola 
Pavla z listu Rímskym. „Noc pokročila, deň sa priblížil.“ Tieto slová označujú nocou nie 
smrť, ale už tento svet. Skutočne, Písmo sväté nám oznamuje, že svet upadol po páde 
človeka do hriechu a že je vzdialený tým Božím predstavám, ako by mal vyzerať. Už 
zďaleka nie je rajom na zemi. Skôr sa podobá zemi tieňov, strašnej krajine, kde človek 
žije v strachu a len prežíva. A toto nie je len svedectvo Písma, každodenná skúsenosť nás 
takto desí a potvrdzuje túto pravdu. Avšak vďaka Pánovi Ježišovi a Jeho víťazstvo na 
kríži pre nás nemusí táto noc trvať naveky. Pán Ježiš prináša do života každého veriace-
ho svetlo nádeje, nového života, radosti, pokoja a odpustenia. A týmito darmi Pán Ježiš 
pripravuje na veľkolepú budúcnosť, ktorú pripravuje pre všetkých svojich verných u seba 
v svojom kráľovstve. Noc pokročila, deň vzkriesenia a života večného sa priblížil. A to je 
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teda druhý dôvod, prečo treba pracovať, a to usilovnejšie ako kedykoľvek predtým.

Množia sa v poslednom čase správy o blížiacom sa konci civilizácie. Sám celkom dobre 
neviem, čo sa pod tým myslí, a ani si to neviem predstaviť. Ale odborníci múdrejší ako ja ho-
voria, že budúcnosť chystá veľké zmeny. Klimatické zmeny, ktoré sú už zrejme nezvratné 
a prekračujú najhoršie predpovede odborníkov, míňajúce sa zdroje palív, k tomu pribúdaj-
úce bezpečnostné hrozby a morálny úpadok. Avšak my neveríme v túto temnotu, vieme aj 
to, že Pán Ježiš pripravil nový deň. A toto nie sú žiadne slová, ktorým by sme sa mali diviť. 
Toto je zvesť, ktorá je stará, akurát teraz ju môžeme nanovo lepšie chápať a uvedomiť si, 
že je pravdivá. Preto nemáme dôvod klesať na mysli, ale máme poslúchnuť výzvu Pána 
Ježiša Krista, aby sme v neho verili, sami sa tešili z Jeho svetla a k Nemu pozývali ostatných.

2. Bohoslužobný život
Návštevnosť
Ťažké je hodnotiť návštevnosť služieb 
Božích, keďže sme kvôli pandémii 
v situácii, ktorú nemožno s ničím po-
rovnať. Protipandemické opatrenia 
umožnili služby Božie v režime očko-
vaní-prekonaní, čo je na jednej strane 
veľká pomoc, na druhej pre časť ľudí 
v cirkevnom zbore je to stále obmed-
zenie. Predsa však som vďačný, ak 
niekto prekoná obavy z očkovania 
trebárs aj preto, že dôveruje v Božiu 
ochranu a že bude vďaka tomu môcť 
navštevovať služby Božie.

V obdobiach, kedy bol chrám kvôli 
opatreniam zatvorený, sa nahrávali 
pobožnosti na internet: na YouTube 
kanál CZ Liptovský Ján a na www.
facebook.com/ecavliptovskyjan. Od 
apríla minulého roku sme začali vysie-
lať služby Božie v priamom prenose. 
V tejto aktivite pokračujeme až dosiaľ. Pritom ostáva otázkou, či je toto viac prospešné 
alebo naopak kontraproduktívne. Pozitíva vysielania služieb Božích vidím v tom, že aj 
ľudia, ktorí sa nemôžu zúčastniť služieb Božích naživo, si ich môžu pozrieť, a pritom ich 
možno sledujú aj ich blízki, ktorí by inak na služby Božie neprišli. Taktiež je to spôsob 
propagácie cirkevného zboru, takže vďaka prenosom sa o službách Božích dozvedia aj 
ľudia, ktorí predtým o tom ani nechyrovali. Na druhej strane takéto služby Božie môžu 
viesť k povrchnému prežívaniu bohoslužobného života, kedy síce služby Božie počúvam, 

2020 2021
Hlavné SB Počet za rok 41 38

Pr. účasť 51 45
1. sl. vianočná 0 29
1. sl. veľkonočná 0 0
1. sl. svätodušná 41 54
Štedrý večer 0 90
Pam. reformácie 0 23
Starý rok 0 41

Nešporné SB Počet za rok 20 18
Pr. účasť 6 7

Stredtýždňové 
SB

Počet za rok 24 27
Pr. účasť 8 9

Adventné 
večierne

Počet za rok 5 23
Pr. účasť 7 8

Pôstne 
večierne

Počet za rok 4 0
Pr. účasť 6 0
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ale popri tom sa venujem domácim prácam. Môžu byť tiež dôvodom pre výhovorky, pre-
čo do chrámu nechcem prísť. Toto iste nie je správne a treba sa toho vystríhať. Ťažké je 
však povedať, či by nás bolo v chráme viac, keby online služieb Božích nebolo.

Stredtýždňové služby Božie sa konávali v kostole. Nešporné služby Božie vo filiálkach sa 
konali od júna do novembra v závislosti od protipandemických opatrení.

Pokračovali sme v roznášaní nahrávok služieb Božích na USB kľúčoch. Takto sa roznášalo 
každý týždeň 15 USB kľúčov. Vydávame každý týždeň Informačný list, ktorého počet sa 
ustálil na 265. Distribuuje sa do schránok v cirkevnom zbore. Pri jeho distribúcii pomáhali 
Miriama Hybenová, Anna Pipíšová, Juraj Mlynarčík, Eva Mlynárová, Milota Hromádková 
a Naďa Rukavicová, za čo im srdečne ďakujeme.

Kázeň
Na hlavných službách Božích som vyberal kázňové texty voľne podľa témy príslušnej ne-
dele. Na stredtýždňových službách Božích sme preberali 10 Božích prikázaní, Listy cirkev-
ným zborom zo Zjavenia Jánovho, Modlitbu Pánovu. Na filiálkach sme preberali 10 Bo-
žích prikázaní. Na adventných večierňach sme sa Predobrazom Mesiáša v Starej zmluve.

V cirkevnom zbore kázali aj Ján Paciga a Vladimír Pavlík.

Účasť laikov
Ďakujem predovšetkým sestre kostolníčke Nadežde Škultétyovej za jej prácu a pomoc. 
Keď nemohla ona prichádzať do chrámu, s ochotou ju zastúpili manželia Ľubomír a Elena 
Melnovci. Pomáhali tiež Adela Nikitinová, Oľga Pavelicová a Ľudmila Herichová.

Laici sa aktívne zúčastňovali živých služieb Božích predovšetkým čítaním starozmluvné-
ho alebo epištolického textu, resp. pri internetových pobožnostiach kázňového textu: 
Jozef Hapčo, Juraj Janda, Iveta Lukáčová, Gabriela Kompišová, Naďa Kubányová, Ľubo-
mír Melna, Darina Meňhartová, Ján Paciga ml. aj st., Janka Pacigová, Martina Radičová, 
Michal Rakár, Eva Repčeková, Radoslava Šmihovská, Daniela Tajátová, Júlia Tajátová.

Na službách Božích sa modlili laici Barbora Čenková, Jozef Hapčo, Iveta Lukáčová, Peter 
Taját ml.

Pri streamovaní služieb Božích pomáhali Michal Hreha, Simona Kompišová, Ľubomír Ján 
Straka, Jozef Šmihovský, Peter Žilka.

Pri spisovaní zoznamu účastníkov na službách Božích pomáhali Jozef Hapčo, Ľudmila Heri-
chová, Michal Hreha, Milota Hromádková, Miriama Hybenová, Jozef Lukáč, Iveta Lukáčová, 
Dana Mlynarčíková, Janka Pacigová, Oľga Pavelicová, Martina Radičová, Jozef Šmihovský.

Kantorská služba
Na službách Božích pravidelne hrávali Miriam Melnová a Ján Paciga. Na stredtýždňových 
službách Božích hrával Ľubomír Melna. Na pohreboch hrávali brat Ľubomír Melna alebo 
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„cezpoľní“ kantori. 

Slávnosti
11. 4. 2021 bola internetová pobožnosť venovaná Nedeli partnerstva. Odvysielaný bol 
príhovor br. farára Mareka Twardzika z Cisownice. V Cisownici zase bol odvysielaný môj 
príhovor.

9. 5. boli služby Božie venované Dňu matiek.

27. 6.  boli služby Božie na Záver šk. roka s požehnaním detí, rodičov a učiteľov.

29. 8. sa konali služby Božie na Začiatok šk. roka s požehnaním detí, rodičov a učiteľov 
a s modlitbami.

19. 9. bola hosťom na službách Božích Ľudmila Halušková, ktorá pochádza z nášho 
cirkevného zboru a odchádzala do Tanzánie v rámci projekti Deti Afriky.

28. 11. bola internetová pobožnosť venovaná Pamiatke posvätenia chrámu.

Konventy
30. 5. 2021 sa konal výročný a volebný konvent, na ktorom sme zároveň volili seniorálne-
ho dozorcu, zborového presbytera a delegátov na seniorálny konvent.

8. 8. 2021 sa konal volebný konvent – voľba generálneho dozorcu a zb. presbytera.

3. Sviatosti
Krst svätý
V uplynulom roku bolo vykonaných 6 
krstov. Krsty sa môžu konať stále. Do-
terajšie protipandemické opatrenia ni-
kdy konanie krstov nezakázali. Preto 
apelujeme na všetkých, ktorí uvažujú 
nad krstom dieťaťa či svojím vlastným, 
aby neváhali. Zároveň je nevyhnutné 
pamätať, že krst svätý je začiatok živo-
ta s Pánom Bohom, ktorý sa má prejaviť 
v každodennom živote viery, duchov-
nom raste, verejnom vyznávaní. Vyko-
naním krstu pri dieťati zďaleka nekončia 
naše kresťanské povinnosti. Práve na-
opak, ony začínajú. Žiaľ, koľko je rodičov 
a krstných rodičov, ktorí na to nedbajú. 
Mnohí povedia: „Veď ja som dobrý člo-

2020 2021
Krsty Spolu 10 6

Chlapci 4 3
Dievčatá 4 2
Dospelí 2 1

Večera 
Páno-
va

Celkom 257 394
Chrám Muži 78 120

Ženy 168 267
Spolu 246 387

Doma Muži 0 0
Ženy 3 7
Spolu 3 7

Nemocnica, 
sociálne 
zariadenia

Muži 2 0
Ženy 6 0
Spolu 8 0
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vek...“ Ale stačí im ukázať, čo všetko sľubovali pri krste a ako sa podľa toho správajú/
nesprávajú.

Večera Pánova
Popri chýbajúcom spoločenstve je toto najväčšia bolesť pandémie – nemožnosť pris-
tupovať k Večeri Pánovej. S pomocou brata Pacigu sme ešte dokúpili kalíšky a podnosy 
k Večeri Pánovej, takže takto ju môžeme v našom spoločenstve konať. Večera Pánova sa 
konala aj v niekoľkých domácnostiach. Žiaľ, i tu je veľkou bolesťou, že zabúdame dopriať 
svojim chorým blízkym útechu Večere Pánovej. Večera Pánova nie je „posledné poma-
zanie“! Je najintímnejším spojením s Pánom, odpustením hriechov, povzbudením a po-
tešením o Jeho milosti a nádeji. K ťažko chorým, ktorí už nemôžu prijať Večeru Pánovu, 
rád prídem aj s modlitbou.

Konfirmácia
V minulom roku sa konala  konfirmácia, a to 4. júla. Konfirmovaných bolo 10 konfirman-
dov. V súčasnosti sú v 1. ročníku 8 konfirmandi, v 2. ročníku 2 konfirmandi. Počas pandé-
mie sme sa stretávali prostredníctvom aplikácie ZOOM.

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

Koncom roka nás prekvapilo množstvo po-
hrebov. Smutnou udalosťou bola pohrebná roz-
lúčka s mladíkmi Romanom Mudroňom a Mar-
tinom Rétim 12. 9. 2021 v Evanjelickom kostole 
v Liptovskom Jáne.

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

Detská besiedka
Práce v detskej besiedke sa vzdala Janka Daňová. Srdečne jej ďakujeme za prácu, ktorú 
v cirkevnom zbore konala. S ľútosťou sme jej rozhodnutie prijali. Pre pracovnú zane-
prázdnenosť sa nedá takto pôsobiť ani sestre Ľubici Rakárovej. Prajeme im aj ich rodi-
nám, nech ich Pán Boh vedie naďalej a dáva spoznávať nové možnosti realizácie a práce 

2020 2021
Sobáše Spolu 3 2

Evanj. 2 0
Krížne 1 2

Pohreby Spolu 13 20
Muži 6 9
Ženy 7 11
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na poli cirkvi. 

Detská besiedka do leta pracovala na diaľku formou pracovných listov. Od septembra 
opäť začala fungovať naživo v nedeľu počas služieb Božích o 9:00 hod. Stretla sa spolu 
10-krát s priemernou účasťou 5 detí. Viedla ju Miriam Melnová, Dagmar Fassingerová, 
Miriama Hybenová, Marta Labath, Lenka Šimčeková a Simonka Kompišová. Ďakujeme 
im za ich prácu. V čase lockdownu sa konali online detské besiedky prostredníctvom 
aplikácie ZOOM, a to vždy v sobotu o 17:00 hod. Vyučoval som ju ja.

V uplynulom roku sa konečne konal detský tábor, a to dennou formou v dňoch 
12. – 16. 7. 2021. Vrátili sme sa k téme Narnia. Tábora sa zúčastnilo 26 detí a realizovalo 
ho 12 dospelých.

V spolupráci s detskou besiedkou z Liptovského Ondreja naša detská besiedka podpo-
rovala projekt Deti Afriky. V jeho rámci podporuje chlapčeka z Tanzánie Girgoriho Bi-
lauriho, aby mohol študovať. Deti sa zbierajú na detskej besiedky a kaž dé dva mesiace 
striedavo raz Liptovský Ján a raz Liptovský Ondrej posielajú na podporu tohto chlapca 
sumu cca 60,- €.

Biblické hodiny dospelých
Biblická hodina dospelých ani biblická hodina mužov sa v uplynulom roku nekonala.

Stretnutia dorastu, mládeže
S konfirmandmi sme pracovali aj v rámci dorastu. Niekoľkokrát sa naživo stretol dorast 
Horného Liptova, ktorého sme sa zúčastnili. Uskutočnili sa aj dve stretnutia s inými do-
rastmi: 27. 8. 2021 sme boli vo Svätom Kríži a 3. 9. 2021 v Hybiach. Konfirmandi mali po-
vinnosť sledovať online program pre dorast Liptovsko-oravského seniorátu, ktorý sa 
vysiela prostredníctvom YouTube v premiére vždy v piatok o 18:00 hod.

Spevokoly
V septembri sa uskutočnil pokus na oživenie spevokolov. Detský spevokol sa nepodarilo 
oživiť. Mužský spevokol sa začal stretávať v takom nízkom počte, že sme sa rozhodli 
spojiť ho so ženským spevokolom. Ten sa stretával, pokým to dovoľovali protipandemic-
ké opatrenia. Žiaľ, nepodarilo sa realizovať žiadne vystúpenie.

Stretnutia žien
Stretnutia žien sa v roku 2021 nekonali.

Stretnutia starších
Stretnutia starších sa nekonali. Starším bratom a sestrám sme rozdali Evanjelický stolový 
kalendár.
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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 ľudí na okraji cirkevného 
zboru.

Tešíme sa z Ľudmily Haluškovej, ktorá koncom roka išla do Tanzánie v rámci projektu deti 
Afriky. 

Vyučovanie náboženskej výchovy

Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján 
Školský rok 2020/2021

MŠ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Spolu
Piatok 13,00 4 4
Utorok 11,20 2 9 11
Štvrtok 12,10 6 13 18

Piatok 12,10 3 2 8 5 3 21
Školský rok 2021/2022

Piatok 13,00 7 7
Streda 12,20 9 5 14
Streda  13,35 11 2 13
Štvrtok 11,30 7 2 15
Štvrtok 12,20 1 7 3 11

Náboženská výchova sa v ZŠ v Liptovskom Jáne učila v školskom roku 2020/2021  v troch 
skupinách, v skolskom roku 2021/2022 sa učí v štyroch 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. V posledných mesiacoch sa učil druhý stupeň online for-
mou prostredníctvom aplikácie ZOOM. Počas celého školského roka sa neučila nábožen-
ská výchova v MŠ v Podturni.

Teším sa z dobrého vzťahu s vedením školy, z ústretovosti pri vyučovaní.

Považujem za samozrejmé, že evanjelik navštevuje v škole náboženskú výchovu. Niek-
torí rodičia nedávajú dieťaťu náboženskú výchovu, lebo majú predstavu, že ide o krúžok 
navyše a že ich dieťa má toho aj tak dosť. Náboženská výchova je však povinne voliteľný 
predmet, teda dieťa musí chodiť buď na náboženstvo alebo na etickú výchovu. Zároveň 
nie je dobré, ak o náboženstve rozhoduje iba dieťa. Dieťa si predmet volí podľa spo-
lužiakov, ktorí naň chodia. So spolužiakmi sa však môže stretávať cez prestávky, ale na 
hodine je potrebné venovať sa učivu. 

Smutným faktom je, že žiaci, ktorí absolvovali konfirmáciu, sa vo väčšine už neprihlasujú 
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na náboženskú výchovu. Je potom otázne, s akou vážnosťou pri konfirmácii sľubovali 
sľub vernosti evanjelickej cirkvi.

Evanjelická tlač
Na fare sme v roku 2021 odoberali: Evanjelický posol spod Tatier (25 ks), Cirkevné lis-
ty (2 ks), Evanjelický východ (14 ks), Dúha (15 ks), Cestou svetla (1 ks), Rozmer (1 ks). 
Z kaž dého časopisu po jednom ostáva v cirkevnom zbore a je vystavený k prezenčnému 
čítaniu vo vestibule fary. Evanjelický posol, Cirkevné listy a Evanjelický východ sú v preda-
ji 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 face-
bookovú stránku, kde sú aktuality o živote cirkevného zboru a je možné si pozrieť aj 
nahrávky služieb Božích.

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 za-
nášame do 15 rodín. Pri rozdávaní Informačných listov pomáhajú Miriama Hybenová, 
Anna Pipíšová, Juraj Mlynarčík, Milota Hromádková, Darina Cviková, Eva Mlynárová 
a Naďa Rukavicová. Všetkým srdečne ďakujeme.

Nebezpečné vplyvy
Skúsenosti so sektárstvom v CZ nemáme. Zopakujeme však to, čo sme konštatovali pred 
rokom: nebezpečenstvo vidíme v pohodlnosti. Internet a TV je síce veľkou príležitosťou 
pre šírenie Božieho slova, avšak nemôže nahradiť živé spoločenstvo zboru. Zároveň sle-
dovanie služieb Božích doma zvádza k tomu, že človek sleduje jedným očkom, ale popri 
tom stihne poupratovať v celej domácnosti aj navariť obed. Zvádza to k povrchnosti.

V súčasnosti je veľkým nebezpečenstvom aj názorová rozdelenosť spoločnosti, ktorá, 
žiaľ, veľmi zasahuje aj do života cirkvi. 

Jednou z oblastí je otázka očkovania. Tou hlavnou úlohou cirkvi je zvestovať Pána Ježiša 
Krista a Jeho spasenie. Ničím iným to nesmie byť nahradené. Avšak na druhej strane 
ako človek, ktorý má určité postavenie v cirkevnom zbore, ako kresťan, ktorý má za 
bratov a sestry zodpovednosť, som považoval za dôležité zaujať postoj aj v takej otáz-
ke, akou je očkovanie. Múdri ľudia, odborníci vyvinuli vakcínu, s veľkou radosťou sme ju 
začiatkom minulého roka očakávali. Žiaľ, záplava pochybných a neoverených informácií 
šíriacich sa najmä sociálnymi sieťami spôsobila, že sa z toho nestala otázka pomoci a zá-
chrany, ale otázka rozdelenia a problémov. Aj problémov pri účasti na službách Božích.

Sám som svojimi postojmi na sociálnej sieti chcel podporiť očkovanie, žiaľ, bol som obvi-
nený, že „rozdeľujem ľudí“ a pod.
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Ekumenická spolupráca
Vzťahy s rk farnosťou sú dobré. Dokladom toho je fakt, že koncom roka, kedy rk farnosť 
ešte stále rekonštrovala kostol, sa rk pohreby konali v ev. kostole.

Pokračujú vzťahy s partnerským cirkevným zborom v Cisownici. 11. 4. 2021 bola interne-
tová pobožnosť venovaná Nedeli partnerstva. Odvysielaný bol príhovor br. farára Mare-
ka Twardzika z Cisownice. V Cisownici zase bol odvysielaný môj príhovor. 20. 6. 2021 som 
sa s manželkou zúčastnil slávnosti 40. výročia posvätenia chrámu Božieho v Cisownici.

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 10 pastorálnych náv štev.

6. OZ Svätojánska evanjelická jednota
Občianske združenie (OZ) Svätojánska evanjelická jednota v roku 2021 opäť poberalo 2 % 
z daní z príjmu. Celkové príjmy z 2 % boli v uplynulom roku vo výške 1 477,80 €. Súčasnou 
predsedníčkou OZ je Adela Nikitinová. Valné zhromaždenie sa konalo až v novom roku 9. 
1. 2022. Poslaním OZ je šírenie kresťanských hodnôt, kultúry a vzde lanosti. V súčasnosti 
má 25 členov. Združenie rado privíta vo svojich radoch nových členov.

7. Činnosť presbyterstva
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
Juraj Janda
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

Presbyterstvo pracovalo v počte 25 členov. Funkcie zb. presbytera sa vzdal Vladimír 
Mlynček. Ďakujeme mu za jeho službu v cirkevnom zbore v tejto funkcii a prajeme ešte 
veľa fyzickej aj duchovnej sily. Opätovne bola do zborového presbyterstva zvolená 
Miriama Hybenová a na konvente 8. 8. 2021 bol do zb. presbyterstva zvolený Juraj Janda. 
Tešíme sa z ich pôsobenia medzi nami a vyprosujeme od Pána Boha, aby ich viedol v tejto 
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službe i v osobnom živote.

V uplynulom roku sa konali 4 zasadnutia zborového presbyterstva, z toho jedno naživo 
a ostatné online formou na platforme ZOOM.

Členovia zborového presbyterstva pracujú vo výboroch, takže každý presbyter je za-
pojený do niektorého z výborov. V CZ fungujú 4 výbory: vnútromisijný, hospodársky, 
servítkový a redakčná rada zborového časopisu. Ďakujem všetkým presbyterom za ich 
prácu. Zároveň prosím, aby v práci neochabovali.

Pripomínam presbyterom, že sú príkladom pre ostatných bratov a sestry. Preto vás, milí 
bratia presbyteri a sestry presbyterky, povzbudzujem, aby ste neochabovali v náv števe 
služieb Božích. Buďte vždy prví v návštevnosti služieb Božích a aj pri ostatných aktivitách.

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 Liptovský Ondrej a na službách Božích v Liptovskom Ondreji a v Závažnej Porube, 
bol som v rozpise farárov, ktorí vykonávali služby Božie v Stredisku opatrovateľskej sta-
rostlivosti ČK v Liptovskom Hrádku. Som predsedom Mediálneho výboru LOS ECAV na 
Slovensku. Z titulu funkcie som seniorálnym presbyterom, taktiež delegátom na dištrik-
tuálny konvent. 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 priebež-
ne dopĺňaná a katalogizovaná. Kronika je dobre vedená Jánom Pacigom. Je potrebné 
spísať inventár hnuteľného i nehnuteľného majetku cirkevného zboru.

10. Počet členov CZ
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 mu-
sím skonštatovať výrazný pokles členov cir-
kevného zboru. V skutočnosti evidujeme iba 
799 členov. Na jednej strane je to obraz zre-
álnenia počtov, keďže mnoho ľudí sa pres-
ťahovalo z cirkevného zboru a neodhlásilo sa. Ako vidíme z výsledkov sčítania, je to aj 
obraz demografie, keďže aj výsledky sčítania potvrdzujú úbytok evanjelikov.

Tieto výsledky nás síce netešia. Na druhej strane, stále si uvedomujeme, že ide o šta-

2020 2021
Počet členov Kartotéka 940 799

Sčítanie 1064 953
Do/Zo zboru Prihl. 0 0

Odhl. 0 0
Vstup/Výstup 
ECAV

Vstup 0 1
Výstup 0 0
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tistiku, ktorá málo vypovedá o skutočnej práci 
v cirkevnom zbore, o skutočnej duchovnej úrov-
ni. Ako ktorýsi brat farár povedal: Jediné sčítanie 
ľudu, ktoré malo v dejinách zmysel, bolo to za 
čias cisára Augusta. Lebo vďaka nemu sa narodil 
v Betleheme Spasiteľ.

11. Hospodársky život
Podarilo sa oplechovať sokel kostola. Oplechovanie realizovala firma Dollis prostredníc-
tvom Jozefa Števka z Liptovského Jána. Koncom roka sa cirkevný zbor pustil do nutnej 
rekonštrukcie komínov v budove bývalej cirkevnej školy. Rekonštrukciu komínov reali-
zovala firma Profikomíny Klin. Nepodarilo sa uspokojivo doriešiť odvádzanie vlhkosti od 
základov kostola. Hľadáme vhodné technické riešenie.

Vďaka odbornému lesnému hospodárovi Pavlovi Lukáčovi a zborovému kurátorovi Joze-
fovi Hapčovi sa konala pravidelná starostlivosť o cirkevnú horu. 

Dôležitým zásahom do života cirkevného zboru je zmena financovania cirkví. Štátny zá-
kon financovanie upravil od 1. 1. 2021. Počas uplynulého roka sa už rozbehlo prispievanie 
do Fondu finančného zabezpečenia každým cirkevným zborom. Pre náš cirkevný zbor to 
znamenalo úhrnný ročný príspevok 5 281,29 €. S hrdosťou môžem konštatovať, že sme 
boli schopní túto sumu vyplatiť. V tejto súvislosti si máme možnosť oveľa lepšie uvedo-
miť, že cirkev tvoríme my a že závisí od našej obetavosti.

Ďakujeme sestre účtovníčke Elene Daňovej za vedenie účtovníctva a sestre pokladníčke 
Elene Melnovej, ktorá s pomocou manžela Ľubomíra Melnu vedie pokladňu cirkevného 
zboru. Taktiež ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí pamätajú na cirkevný zbor 
a svojimi obetavými darmi podporujú jeho činnosť. Máme aj skupinu pravidelných pod-
porovateľov cirkevného zboru, ktorí odvádzajú pravidelné mesačné príspevky na účet 
cirkevného zboru. Sme radi, že napriek pandémii sa podpora cirkevného zboru neznížila.

12. Záver
Sme vďační Pánu Bohu, že on bol našou nádejou a naším svetlom v uplynulom roku. Sme 
vďační Pánu Bohu, že nám dával aj v tomto roku príležitosti počuť Jeho slovo, že nás učil 
novým spôsobom komunikácie a stretávania.

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 Du-
chom Svätým viedol k takejto horlivej službe.

V Liptovskom Jáne dňa 20. februára 2022

Peter Taját 
zborový farár svätojánsky

Časť CZ Stav 2011 Stav 2021
Liptovský Ján 352 345
Beňadiková 233 188
Podtureň 310 285
Uhorská Ves 157 135
Spolu: 1052 953
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Návrh rozpočtu
Príjmy Návrh 2021 Návrh 2022
z majetku 101,15 € 100,00 €
dary a príspevky 24 000,00 € 25 000,00 €
     milodary 12 000,00 € 13 000,00 €
     ofery 4 500,00 € 5 500,00 €
     CP 7 000,00 € 6 000,00 €
     ostatné 500,00 € 500,00 €
príjmy z nájmu 6 500,00 € 6 500,00 €
ostatné 2 000,00 € 1 500,00 €
     z toho úroky 10,00 € 10,00 €
     ostatné 1 990,00 € 1 490,00 €
Spolu: 32 600,00 € 33 100,00 €

Výdavky Návrh 2021 Návrh 2022
Služby 11 300,00 € 6 100,00 €
     opravy 3 100,00 € 8 000,00 €
     obstarávanie majetku 2 000,00 € 800,00 €
     cestovné 500,00 € 300,00 €
     reprezentácia 800,00 € 800,00 €
     telefón 400,00 € 300,00 €
     stočné 500,00 € 500,00 €
     revízie 200,00 € 100,00 €
     poistky 800,00 € 800,00 €
     ostatné 3 000,00 € 1 500,00 €
Mzdy 500,00 € 500,00 €
Réžia 17 000,00 €
     časopisy 1 200,00 € 1 800,00 €
     kancelárske potreby 500,00 € 800,00 €
     čistiace prostriedky 100,00 € 100,00 €
     PHM 1 500,00 € 2 000,00 €
     ostatná spotreba materiálu 4 000,00 € 4 000,00 €
     vodné 400,00 € 500,00 €
     elektrina 2 500,00 € 3 000,00 €
     plyn 2 500,00 € 3 000,00 €
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Výdavky Návrh 2021 Návrh 2022
     daň z príjmu –2 200,00 € 1 000,00 €
     daň z nehnuteľností 250,00 € 300,00 €
     poplatky 450,00 € 500,00 €
Ostatné výdavky 9 800,00 € 9 500,00 €
     GBÚ, VD, LOS 8 100,00 € 8 000,00 €
     ofery iné CZ 500,00 € 500,00 €
     ostatné 1 200,00 € 1 000,00 €
Spolu

Správa revíznej komisie
Dňa 10. 2 2022 sa na Ev. a. v. farskom úrade v Liptovskom Jáne zišla revízna komisia v zlo-
žení Jozef Hapčo, zborový kurátor a predseda revíznej komisie, a Ľubica Rakárová, člen-
ka revíznej komisie, spolu s predsedníctvom cirkevného zboru: Mgr. Petrom Tajátom 
a Ing. Mgr. Ivetou Lukáčovou, členmi hospodárskeho výboru: Elenou Daňovou, Elenou 
Melnovou, Ľubomírom Melnom, Jánom Pacigom. Prekontrolovali pokladničné doklady, 
výpisy z účtov, peňažný denník. Skonštatovali, že doklady sú správne vystavované a ve-
dené v denníku priebežne podľa čísel a uložené. Peňažný denník je vedený prehľadne, 
správne a bez opráv. 

Revízna komisia ďakuje sestre účtovníčke Elene Daňovej a sestre pokladníčke Elene Mel-
novej za ich prácu.

V Liptovskom Jáne dňa 10. 2. 2022

Jozef Hapčo 
zborový kurátor, 

predseda revíznej komisie 

Ľubica Rakárová 
členka revíznej komisie

Návrh plánu prác
• Výmena kotla a tlakovej nádoby
• Oprava podlahy vo farskom byte
• Rekonštrukcia pivnice v budove bývalej cirkevnej školy




