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ÚVODNÁ ČASŤ 

                                                Bohu nič nie je nemožné? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

Viete, čo je to za biblický verš? Áno, tieto slová sú biblickým veršom pre náš 

cirkevný zbor na rok 2018. Keď brat dozorca vytiahol tento verš a začal ho čítať na 

službách Božích na Nový rok, ostal som bez slov. Veľmi silné slová. Dlho som potom rozmýšľal: 

čo Pane Bože nám chceš týmito slovami povedať? Chceš nám povedať niečo konkrétne? Prečo 

práve takéto slová? Jeden verš, jedna veta, no tak veľmi dôležitá a potrebná pre nás, 

predovšetkým ako spoločenstvo tohto cirkevného zboru. Tak veľmi dôležitá.  

Dnes chceme na tomto konvente rekapitulovať predchádzajúci rok, nielen po stráne 

duchovnej, ale i hospodárskej. Chceme ďakovať za všetko, čo sa udialo a zrealizovalo. Chceme, 

lebo máme čo rekapitulovať. Chceme, lebo máme začo ďakovať. A to, že máme, to je veľká Božia 

milosť.   

Skúsme sa teda pozrieť na to, čo o sebe hovorí Pán Boh, nielen prorokovi Jeremiášovi, ale 

aj nám.  

 

1. „Ajhľa, Ja som Hospodin, Boh každého tela.“  Ja som Hospodin. Je zaujímavé ako sme 

si zvykli na toto oslovenie Pána Boha – Hospodin. Je to zaujímavé, akým spôsobom oslovujeme 

Pána Boha. Prečo? Viete, hebrejčina toto slovo vôbec nepozná, ani angličtina alebo nemčina, aj 

iné jazyky.  

Viete aké hebrejské slovo je preložené našim Hospodin? JAHVE! Je to Božie meno, ktoré 

však Židia mali a stále majú v obrovskej úcte a svätosti, preto ho ani nikdy nevyslovovali. 

Namiesto pomenovania Jahve čítali Ádonaj – Pán. Pamätám si, že takto sme to robili aj my na 

Vysokej škole, keď sme čítali a prekladali starozmluvné texty. Vždy sme meno Jahve čítali ako 

Ádonaj. Teda doslova, by sme mali tento verš preložiť: „Ajhľa, Ja som Pán“.  

Pomenovanie Hospodin, u pravoslávnych alebo u greckokatolíkov to je Hospod, pochádza 

zo staroslovienskeho slova Gospodin/Gospod – hospodár. Prvýkrát bolo použité v Kralickom 

preklade Biblie a neskôr sa dostalo toto slovo aj do nášho evanjelického prekladu. Toto slovo 

M 

Ajhľa, Ja som Hospodin, Boh každého tela. 

Či je pre mňa niečo nemožné?                                        

                                                                  Jer 32, 27 
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Hospodin, označuje Boha ako pána, ktorý nie je nejakým despotom, ale hospodárom – teda tým, 

ktorý sa stará. Boh ako Hospodár. Boh, ktorý sa stará. Avšak, Hospodár nielen v zmysle toho 

materiálneho zabezpečenia (ako sa hospodár stará napr. o svoje zvieratá a polia), ale, 

predovšetkým toho duchovného. Skúsme tento verš preložiť týmto spôsobom: „Ajhľa, Ja som 

Hospodár, Boh každého tela.“, alebo „Ajhľa, Ja som Ten, ktorý sa stará, Boh každého tela.“  

Tú veľkosť hebr. slova JHVH, to asi až tak úplne nevystihuje a nemôžeme medzi tieto dve 

slová dať ani rovnítko, ale aj tak si myslím, že toto slovo má veľkú výpovednú hodnotu. Keď sa 

pozrieme na život nášho CZ v minulom roku tak zistíme, že Pán Boh sa v plnej miere pri nás 

dokázal ako Hodpodin – Hospodár; ako Ten, ktorý sa staral. Bez Božej starostlivosti, by sme asi 

nemali splatenú komplet celú prerábku vnútorných priestorov našej fary. Pred rokom to tak 

nebolo, no dnes to tak je, a aj pri tomto vidíme úžasne Božie Hospodárenie pri našom CZ. No týka 

sa to samozrejme všetkých materiálnych a hospodárskych vecí, ktoré sme urobili, nielen tu 

v Háji, ale aj v Dolnej a Hornej Štubni.  

Ale nechcem hovoriť len o materiálnych veciach, lebo ako ten najlepší Hospodár sa Pán 

Boh pri nás dokázal aj v tých duchovných záležitostiach. Tých vnútro-misijných aktivít bolo 

naozaj veľmi veľa. To, čo sme si naplánovali na začiatku roka sa počas roka nakoniec rozrástlo do 

omnoho väčších rozmerov a ja sa z toho veľmi teším. Nie z toho, že kňazská správa má o niečo 

viacej strán, ale z toho, že Pán Boh sa priznáva k našim prosbám o duchovné prebudenie v našom 

CZ.  

Bratia a sestry, videli a vnímali ste aj vy, toto Božie hospodárenie pri našom CZ? Áno? 

Dnes je tu čas i priestor na to, aby sme Mu za to spoločne ďakovali. A my to chceme robiť, lebo 

máme začo ďakovať.  

 

2. „Či je pre mňa niečo nemožné?“  To je druhá dôležitá skutočnosť, ktorú hovorí o sebe 

Pán Boh. Je zaujímavé, akým spôsobom to robí. Otázkou. Jeremiáš, tak porozmýšľaj, ľudia tohto 

CZ aj všetci ostatní rozmýšľajte: Či je pre mňa niečo nemožné? Je niečo, čo by som nemohol 

urobiť? Je niečo, čo by som nedokázal, čo nie je v mojej moci? Je niečo, o čo by som sa ja, váš Boh, 

Hospodár nepostaral? 

Tak čo vy na to, bratia a sestry, čo si myslíte? Pán Boh v tomto roku hovorí pre celý náš 

cirkevný zbor, do všetkých oblastí života: Nie je nič, čo by som nemohol urobiť. Nie je nič, čo by 

nebolo v mojej moci. Nie je nič, čo by bolo pre mňa nejakou prekážkou sa pri vás dokázať ako 

Boh každého tela, teda Boh každého z vás osobne...aj tvoj, aj tvoj, aj tvoj...no zároveň ako Boh 

celého spoločenstva tohto zboru. Pre mňa nie je nič nemožné. To, čo je pre vás ľudí prekážkou, 

to, o čom si myslíte, že sa to nedá, že to jednoducho nie je možné, pre Mňa to možné je.   

Viete, čo je na tom úžasné? Že tieto Božie slová, nás učia hľadieť do budúcnosti nielen 

tohto roka 2018, ale celkovo do budúcnosti s obrovskou nádejou a istotou, že v tom nie sme 

sami. Že v tom všetkom, čo príde – v tom, čo plánujeme i v tom, o čom ešte nevieme, v tom 

radostnom i v tom ťažkom je i bude s nami Boh, ktorému nie je nič nemožné.  

Pán Boh to dokázal v minulom roku, verím, že nielen pri našom CZ, ale aj pri našich 

rodinách. A On nám tento sľub dáva i v tomto roku. Je toho veľa, čo je pred nami – aj toho 

materiálneho aj toho duchovného (budeme to vidieť), možno pri mnohých veciach sme takí 

neistí, možno z niektorých máme aj strach, možno si povieme, že je toho veľmi veľa, že to sa nedá 
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všetko zvládnuť, možno prídu chvíle, keď už nebudeme mať ani silu...no Pán Boh tu je a aj vždy 

bude s otázkou: „Či je pre mňa niečo nemožné?“   

 

Bratia a sestry, tak nech je táto vzácna skutočnosť, pre nás, vždy takým hnacím motorom, 

nech je to pre nás niečo, čo nám dodá silu, odvahu i múdrosť pri všetkom, čo je pred nami. Či už 

v tomto CZ, alebo v našich rodinách, na našich pracoviskách, v školách, v smútku, v bolestiach i 

trápeniach...jednoducho pri všetkom, čo zažívame a zažijeme.  „Ajhľa, Ja som Hospodin, Boh 

každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné?“ AMEN 

 

 

 

 Všemohúci a láskavý Pane a Bože nás. Ty si tvorca neba i zeme, Ty dávaš slnko i dážď na 
túto zem, aby rástlo to, čo sme svojimi rukami zasiali, Ty nám dávaš pokrm i vodu, dávaš nám 
rodinu, priateľov, i náš cirkevný zbor, jednoducho všetko, čo potrebujeme k nášmu pozemskému 
životu. To najväčšie, čo si nám dal je večný život – život, ktorý nám vydobyl Tvoj Syn – Ježiš Kristus. 
Ako by sme ťa za to všetko nemali milovať, chodiť po Tvojich cestách a zachovávať Tvoje 
prikázania? Je to, to najmenej ako sa Ti môžeme, my, tvoje deti za všetko odvďačiť. Prosíme ťa 
Pane, dávaj nám k tomu moc Tvojho Svätého Ducha, posilňuj našu vieru v Teba, Ty buď naším 
Vodcom i Ochrancom. Dávaj nám každý deň spoznávať Tvoju vôľu, aby sme vedeli žiť a konať tak, 
ako to chceš Ty, lebo Tebe nie je nič nemožné. AMEN     
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BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 

ijeme vo svete, ale nie sme z tohto sveta. A práve na našom bohoslužobnom živote je 

zjavné aj pre ľudí z tohto sveta, že my sme už zmenili svoju identitu. Že máme inú 

totožnosť. Práve náš vzťah k službám Božím a iným duchovným stretnutiam, náš 

záujem o spoločenstvo s bratmi a sestrami je zjavným, vonkajším, viditeľným 

znamením toho, komu patríme. Ak sa Božie myslenie stáva mojím myslením a Jeho hodnoty 

mojimi hodnotami, Jeho záujmy a priority mojimi záujmami a prioritami, tak to musí byť zjavné 

predovšetkým na mojom bohoslužobnom živote. 

Aj v uplynulom roku nám Pán Boh ukazoval, že spoločenstvo pri Božom slove s bratmi 

a sestrami vo viere, je obohacujúcim prvkom našej viery. Je vrcholom nášho duchovného života v 

cirkevnom zbore. No zároveň si so smútkom uvedomuje, o čo všetko prichádzajú tí, ktorí sa 

bohoslužobnému životu vyhýbajú. 

 

V tabuľkách podávam prehľad bohoslužobného života od roku 2015 po rok 

2017. 

 

POČET ČLENOV CZ 
 

Rok 
Kartotéka 

2015 1180 

2016 1180 

2017 1171 

 

Služby Božie sú miestom stretnutia Božieho ľudu so svojím Bohom. Pán Boh je na nich 

prítomný v slove a sviatostiach, aby nám slúžil. Aj keď je svet hriešny, Pán Boh ho miluje 

a vo svojom slove nám dáva istotu, že nás, ktorých zachránil z tohto sveta, chce prijať k sebe. SB 

sú teda miestom radostného stretnutia Božieho ľudu s Pánom Bohom, no zároveň si so smútkom 

uvedomuje, o čo všetko prichádzajú tí, ktorí sa bohoslužobnému životu vyhýbajú. 

Na hlavných SB sme sa v roku 2017 stretávali pravidelne: v matkocirkvi Háj každú nedeľu 

o 9:00 h. a vo filiálkach Dolná Štubňa a Turčianske Teplice – Vieska každú druhú nedeľu o 10:30 

h. a v Hornej Štubni každú piatu nedeľu v mesiaci o 10:30 h.  

 

HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE 
 

 

 

 

 

 

 

Ž 

Rok  

Počet za rok Priemerná účasť 

2015 114 149 

2016 110 155 

2017 110 158 



Kňazská správa za rok 2017                                                     Cirkevný zbor HÁJ 
 

 
 

6 

51%

49%

ŠTEDROVEČERNÉ SLUŽBY 
BOŽIE 2017 1.

štv.

2.
štv.

13%

87%

HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE

1. štv.

2. štv.

 

 

                         

                                                                                             V priemere 13% členov CZ sa v minulom   

                                                                                                 roku zúčastňovalo hlavných SB. /158 duší/ 

 

                                                                                                          

   

                                                                                                 V priemere 87% členov CZ sa v minulom  

                                                                                                 roku nezúčastňovalo hlavných SB. /1013 duší/  

              

 

 

 ŠTEDROVEČERNÉ SB A SB NA PRVÉ SLÁVNOSTI VÝROČITÝCH SVIATKOV 

 

 

                                                                             V priemere 51% členov CZ sa v minulom roku         
                                                                                                  zúčastnilo štedrovečerných SB. /581 duší/  

   
                                                                                                          
  
 

                                                                                              V priemere 49% členov CZ sa v minulom roku  
                                                                                                   nezúčastnilo štedrovečerných SB. /599 duší/ 

  

 

 

 

 NEŠPORNÉ SLUŽBY BOŽIE 

 

Nešporné SB sa v minulom roku konali každú nedeľu (s výnimkou 5. nedele v mesiaci) 

striedavo vo filiálkach H. Štubňa a Turček a na 2. slávnosť vianočnú a veľkonočnú v Čremošnom. 

 

 

 

 

 

Rok 1. sl. vianočná 1. sl. veľkonočná 1. sl.  svätodušná 

2015 256 227 143 

2016 272 228 162 

2017 262 255 205 

Rok  

Počet za rok Priemerná účasť 

2016 44 25 

2017 46 25 
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 PÔSTNE A ADVENTNÉ VEČIERNE 

 

V pôste a advente sa večerné služby Božie konali raz týždenne v matkocirkvi Háj (štvrtok) 

a vo filiálkach D. Štubňa (streda) a H. Štubňa (utorok). Chcem zdôrazniť, že tieto služby Božie nie 

sú nejaké prídavné alebo nadbytočné. Práve naopak. Sú to SB, na ktorých vo vzácnom čase 

adventu a pôstu Pán Boh k nám nanovo hovorí a povzbudzuje a posilňuje nás pre život v tomto 

svete. 

 

 

 

Rok  

Pôstne večierne Adventné večierne 

Počet za rok Priemerná účasť Počet za rok Priemerná účasť 

2015 15 42 9 47 

2016 15 33 12 34 

2017 15 39 9 36 

 

                                                                                           

 SLUŽBY BOŽIE V DOMOVE DȎCHODCOV 

 

V minulom roku sa služby Božie v Domove dôchodcov v Turčianskych Tepliciach konali 
pravidelne každý utorok o 15:00 h. Chceme sa úprimne poďakovať ženám, ktoré každý týždeň 
pomáhajú s prípravou týchto služieb Božích a takisto pri prisluhovaní Večere Pánovej v advente 
a pôste. Ďakujeme sestre kostolníčke Ižipovej, sestre Húsovej, Petrovičovej a Ďanovskej. Za 
pomoc pri prisluhovaní Večere Pánovej ďakujeme sestre farárke A. Cabadovej z Mošoviec.  

Túto službu v Domove dôchodcov vnímame ako veľmi potrebnú, pretože aj tí najstarší 
potrebujú stále počúvať Božie slovo a prichádzať do spoločenstva bratov a sestier. Na služby 
Božie prichádzajú ľudia z mnohých cirkevných zborov, ktorí museli opustiť svoje rodné zbory. 
Preto je také dôležité, aby sme my prichádzali za nimi a pomáhali im vytvoriť si nové 
spoločenstvo veriacich práve tu. Máme radosť, že medzi nás prichádzajú nie len evanjelici, ale 
často aj katolíci. Nech Pán drží vo svojich rukách aj toto naše spoločenstvo najstarších. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 POĎAKOVANIE 

 

ýmto chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na 

organizácii a príprave Služieb Božích - sestrám kostolníčkam: Elene Ižipovej, Božene 

Žiakovej, Kataríne Chylovej, sestre Palkovej – vážime si túto vašu službu; veľká vďaka 

patrí manželom Nedobovým za každo-týždenné upratovanie kostola v Háji i prípravu kvetov na 

Rok  

Počet za rok Priemerná účasť 

2016 50 22 

2017 50 20 

T 
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oltár; ďakujeme všetkým kurátorom a v neposlednom rade aj sestre kantorke Mgr. Kataríne 

Záborskej za kantorskú službu, ktorú si taktiež veľmi vážime. Touto cestou ďakujem aj Pavlovi 

Fančimu za kantorskú výpomoc počas vianočných sviatkov. Mnohí z týchto ľudí sú v našich 

kostoloch neraz už hodinu aj viac pred samotným začiatkom a snažia sa, aby všetko bolo 

pripravené čo najlepšie, aby sme sa v kostole na službách Božích cítili príjemne a aby to všetko 

slúžilo aj na primeranú oslavu Pána Boha.  

Všetkým vám ďakujeme aj za každý prinesený milodar či oferu. Obzvlášť ďakujeme za váš 

aktívny prístup k finančnej zbierke, ktorá v našom CZ ešte stále prebieha v súvislosti s finančne 

náročnou opravou fary.       

 

SVIATOSTI 

 KST SVÄTÝ 
 

ieťa ako dar, ktorý nám bol od Pána Boha zverený do opatery a výchovy máme rozvíjať 

k Božej sláve. Pán Boh vkladá do každého rodiča nádej privádzať dietky k Nemu. 

Modlime sa, aby sa to pri nich aj naplnilo.  

 Krst svätý je vzácnou chvíľou, kedy sa Boh skláňa k človeku a prijíma ho za svojho syna, či 

dcéru. Dieťa tak v krste dostáva hodnosť Božieho dieťaťa. Je to tá najvzácnejšia chvíľa v živote 

človeka. Dať pokrstiť svoje dieťa je preto tým najsprávnejším a najdôležitejším rozhodnutím 

rodičov. 

 Pred krstom prebieha s rodičmi, resp. s krstnými rodičmi pastorálna príprava, kde sa 

rozprávame o význame tejto sviatosti, ale i o povinnostiach rodičov i krstných rodičov za 

pokrstené dieťa.   

V našom cirkevnom zbore krstíme spravidla v rámci hlavných služieb Božích. Po krste sa 

jeden z rodičov alebo krstných rodičov modlí za svoje práve pokrstené dieťa.  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 VEČERA PÁNOVA 
 

ečera Pánova sa v našom cirkevnom zbore prisluhuje v kostole, v domácnosti, v Domove 

dôchodcov i v nemocnici. 

Táto sviatosť, ktorú ustanovil náš Pán Ježiš Kristus bola v minulom roku prisluhovaná 

spravidla každú 1. nedeľu v mesiaci počas hlavných SB v Háji; počas adventu, v pôstnom 

období, v kajúcu nedeľu, na poďakovanie za úrody zeme vo všetkých filiálkach, ale i počas 

D 

Rok  
Prehľad pokrstených 

Chlapci Dievčatá Dospelí Spolu 

2015 9 8 1 18 

2016 10 6 3 19 

2017 6 8 0 14 

V 
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ďalších zborových stretnutí v našich kostoloch ako, napr.: Zborový deň, pamiatky posvätenia 

chrámov, atď. V Domove dôchodcov bola Večera Pánova prislúžená v pôste, v týždni po Kajúcej 

nedeli, v advente a vždy, keď nás niekto o prislúženie tejto sviatosti požiada.  

 Chceme vás bratia a sestry povzbudiť naozaj k aktívnej účasti pri stole Pánovom vždy, 

keď sa nám takáto možnosť ponúka. Veď je to sám Ježiš Kristus, ktorý skrze posvätený chlieb 

a víno prichádza k nám, aby mal s každým osobne to najosobnejšie spoločenstvo.  

 Teší nás, že v minulom roku sa počet komunikantov pri VP v našom CZ značne zvýšil. Je to 

vzácne vidieť, keď ľudia túžia po stretnutí so živým a vzkrieseným Ježišom Kristom, nielen raz, 

dvakrát za rok, ale pravidelne, vždy, keď je príležitosť.  

    

  

Prehľad komunikantov 
 

  

             

 

 

 

 

 

 

  Chceme povzbudiť aj všetkých, ktorí majú doma chorých alebo nevládnych ľudí, ktorí by aj 

chceli, ale nevládzu prísť k Pánovmu stolu. Ozvite sa nám a my veľmi radi prídeme prislúžiť 

Večeru Pánovu vašim rodinným príslušníkom aj do vašej domácnosti. Nezabúdajme na 

duchovnú starostlivosť o tých, ktorí už nevládzu prichádzať do chrámu Božieho.  

 

 

VÝCHOVNÁ PRÁCA 

 

 KONFIRMÁCIA 
 

 minulom roku boli v našom CZ konfirmovaní šiesti chlapci a dve dievčatá. Skúška 

konfirmandov sa konala 27. mája a slávnosť konfirmácie 28. mája v chráme Božom 

v Háji. Momentálne konfirmačnú prípravu navštevuje pätnásť detí, z toho sedem v 1. 

ročníku a osem v 2. ročníku. Pri vyučovaní používame Bibliu, Evanjelický spevník a učebnicu 

Verím a sľubujem od M. Hvožďaru, ml.  

 

Rok 

Chrám Boží Nem/Soc.zariad Doma Spolu 

pohlavie muži ženy muži Ženy muži ženy  

2015 285 653 18 76 10 4 1046 

2016 290 658 16 71 11 5 1051 

2017 373 796 19 60 8 14 1270 

V 

Rok  
Prehľad konfirmovaných 

Chlapci Dievčatá Dospelí Spolu 

2015 3 0 4 7 

2016 4 0 2 6 
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 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 
 
vanjelické náboženstvo sa v minulom roku vyučovalo na troch školách – ZŠ Školská, TT; 

Spojená škola M. Galandu (ZŠ a Gymnázium) a ŽŠ Horná Štubňa. V šk. roku 

2017/2018 navštevuje Evanjelické náboženstvo 84 žiakov. Smutní sme však zo 

skutočnosti, že toto číslo, by reálne mohlo byť omnoho vyššie. Stále nanovo zisťujeme koľko 

evanjelických žiakov namiesto náboženstva navštevuje etickú výchovu. Preto chceme povzbudiť 

všetkých rodičov, aby sľúb, ktorý dali pri krste svojich detí, že ich budú vychovávať vo viere 

v Pána Boha brali naozaj vážne a svoje ratolesti zapísali na evanjelické náboženstvo.  

 S dvomi žiačkami – Rebeccou Abrman (Gymnázium M.G, 2. r.) a Ninkou Svitačovou (ZŠ 

Školská, 2. r.), sme sa v Martine zúčastnili seniorátného , ale aj celoslovenského kola „Duchovnej 

piesni“, súťaže, ktorú organizuje už niekoľko rokov naša cirkev. Na tejto súťaži dievčatá obsadili 

celkovo 1. a 3. miesto vo svojich kategóriách.  

 

V minulom roku prebiehalo vyučovanie náboženstva aj v Materskej škole v Háji pod 

krycím názvom – „Misia v škôlke“, za čo sme veľmi vďační. Sme veľmi radi, že pani riaditeľka 

i učiteľka nám vychádzajú v ústrety a veľmi nás v tom podporujú. Aj oni si uvedomujú, že táto 

služba má veľmi veľký zmysel. S deťmi z materskej školy sme vystúpili aj s jednou piesňou od 

brata farára Romana Dovalu – „Keď sme boli maličkí“, počas programu na zapaľovaní prvej 

sviece na adventnom venci. 

Vnímame veľkú potrebu prinášať Božie pravdy už tým najmenším, keďže deti v tomto 

veku sú najviac formovateľné. Misia v škôlke sa koná každú stredu od 10:00 do cca 10:30 h. 

Každú stretnutie začíname modlitbou, spievame detské ukazovanie piesne za doprovodu gitary 

a učíme sa biblické príbehy. Týchto hodín sa zúčastňuje 14 detí – teda nielen evanjelici, z čoho sa 

tiež veľmi tešíme. Deti sa piesne učia rýchlo a veľmi radi ich spievajú. Mnohé si ich pospevujú aj 

doma, a tak sa samé stávajú malými misionármi. Modlime sa, nech si Pán Boh aj toto použije na 

dobré dielo i v tejto obci.     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2017 6 2 0 8 

E 

Šk. 

rok  

 Prehľad žiakov ev. náboženstva 

ZŠ Školská ZŠ H. Štubňa 
Spoj. škola M. 

Galandu  
Materská 
škola Háj   

Spolu 

2016/17 54 15 19 10 98 

2017/18 52 13 19 14 98 
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BOHOSLUŽOBNÉ VÝKONY 

 SOBÁŠ 

 

 

každým sobášom je spojený pastorálny rozhovor o zodpovednosti a úlohe manželstva 

a novej rodiny, ako aj o samotnom priebehu sobáša. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POHREB 

 

nádeji vzkriesenia a večného života sme v minulom roku z tejto časnosti vyprevadili na 
miesto odpočinku až do času vzkriesenia 10 mužov a 14 žien.  
Touto cestou chceme poďakovať všetkým ženám, ktoré vedú spievania v predvečer 

pohrebu; ďakujeme všetkým kurátorom a kostolníčkam za pomoc pri pohreboch a všetkým 
sestrám a bratom, ktorí pomáhajú so spevom piesní predovšetkým na cintoríne.  

 

 

Pohreby 

Rok  Muži Ženy Deti Spolu 

2015 10 8 0 18 

2016 8 11 0 19 

2017 10 14 0 24 

 

 

 

BIBLICKÁ A VNÚTROMISÍJNA PRÁCA 

 

 BIBLICKÉ HODINY PRE DOSPELÝCH 

 

S 
Sobáše  

Rok  Evanjelické Krížne Požehnanie man. Spolu 

2015 3 1 0 4 

2016 3 3 0 6 

2017 0 2 0 2 

V 
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almista v 119. žalme hovorí: „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojím 

chodníkom.“ Biblické hodiny sa konajú každý týždeň na troch miestach, okrem pôstu, 

adventu a letných prázdnin. V Hornej Štubni sme sa stretávali v utorok podvečer, v Dolnej 

Štubni v stredu a v Háji vo štvrtok. V minulom roku sa biblické hodiny pre dospelých konali od 

januára do júna a potom od októbra do začiatku adventu. Preberali sme príbehy proroka Eliáša 

z 1. knihy Kráľov a rozprávali sme o význame a dôležitosti sviatostí – krstu a Večere Pánovej. 

Priemerná účasť na biblických hodinách v roku 2017 bola 23 ľudí za týždeň. V študovaní 

Božieho slova pokračujeme aj v roku 2018, a pozývame medzi nás všetkých bratov a sestry. 

Poďme spoločne počúvať, ako sa k nám Pán Boh prihovára skrze svoje slovo. 

 

 

 DETSKÁ BESIEDKA1 

 

etská besiedka, priateľské stretnutie detí, ktoré býva každú nedeľu počas Služieb Božích 

sa v roku 2017 uskutočnilo 31krát s priemernou účasťou 10 detí. Na stretnutiach sa k 

nám Pán Boh prihováral najmä cez svoje Slovo, ktoré nám trištvrte roka odhaľovalo 

život nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Na jeseň pri príležitosti 500. výročia reformácie sme si 

pripomenuli život, dielo a dôležitosť Dr. Martina Luthera a ku koncu roka sme sa stali súčasťou 

príbehu misionárky Patrície St. John. Za všetky dobrodenia sme Pánu Bohu ďakovali a prosili Ho 

v modlitbách, chválili Ho piesňami a zo vzájomnej blízkosti sme sa tešili pri hrách, ručných 

prácach a rozhovoroch. Cieľom detskej besiedky nie je len radostný a dobrý spoločný čas, ale 

najmä vedenie detí k osobnému vzťahu s naším Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom, aby mohli 

spoznávať, aká je to výsada žiť v blízkosti milostivého a nadovšetko milujúceho Pána. 

Rok 2017 bol požehnaný nielen na besiedke ale aj na výnimočných stretnutiach, ktoré 

sme mali na Klobúkovej a Bábovkovej párty. V lete sme sa počas celého týždňa stretávali 

s Nehemiášom, ale aj s našimi priateľmi na dennom detskom tábore. Letné stretnutia s deťmi 

uzatvoril Klub Detskej Misie na Horných Rakovciach, ktorá nám pripravila tri požehnané 

popoludnia pri Božom Slove, scénkach a hrách. Tešíme sa, že na tieto stretnutia prichádzali aj 

rodičia či starí rodičia s deťmi, ktoré Detskú besiedku nenavštevujú a tak mohli počuť 

evanjelium o Božej láske k človeku.  

Sme vďační za všetko, čo sme mohli v roku 2017 z milosti nášho Pána prijať a prežiť. 

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sa toto požehnané dielo 

mohlo uskutočniť. Ďakujeme aj milým rodičom a starý rodičom za každého člena našej 

besiedkárskej rodinky. Veríme, že aj v nasledujúcom roku sa rozrastieme nielen počtom, ale 

hlavne osobnou vierou v Pána Ježiša Krista. Tak ako aj po minulé roky, aj v roku 2018 sa 

spoliehame na Božiu milosť, vedenie a pomoc pri všetkých stretnutiach a zhromaždeniach, ale aj 

v osobných a rodinných životoch.  

 

 

 

 

                                                 
1 Správu za sekciu Detskej besiedky vypracovala Gabriela Sviteková. 

Ž 

D 
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 DORAST2 

  

tretnutia dorastu je skupinka v našom cirkevnom zbore určená pre mladých ľudí vo veku 

od 12 do 16 rokov. Funguje už druhý školský rok jedine z Božej milosti  a sme za stretnutia 

dorastu Pánu Bohu veľmi vďační, ako aj za všetkých mladých ľudí, ktorí ju navštevujú. 

Veľká vďaka patrí aj dorastovému tímu, ktorý sa podieľa na príprave programu, tém, hier 

a piesní. Účasť na dorastoch je pre konfirmandov prvého a druhého ročníka povinná a je 

súčasťou ich konfirmačnej prípravy. V roku 2017 sme sa stretli 38 krát s priemernou účasťou 

15 ľudí. 

            Hlavným cieľom stretnutí dorastu je, aby mladí ľudia spoznávali Pána Ježiša a aby Ho 

prijali do svojich životov. Taktiež, aby spoznávali Božie slovo a budovali vzťah s Pánom Ježišom. 

Spoločenstvo dorastu je veľmi potrebné aj na budovania vzťahov, priateľstiev, ale aj na 

upevňovanie skutočnosti, že spoločenstve veriacich je veľmi potrebné pre ich duchovný rast, 

osobný život a budúcnosť. Na týchto stretnutiach zažívame aj veľmi veľa zábavy pri spoločných 

hrách, rôznych aktivitách.  

            Spoločenstvo dorastu sa v našom zbore zúčastňuje, ale aj aktívne podieľa na organizácii 

rôznych podujatí, ako napríklad Mládežnícke služby Božie – spev, doprovod na hudobných 

nástrojoch, čítanie biblických textov, scénky. Veríme, že bude pribúdať ochotných mladých ľudí 

zapálených pre službu Pánovi. 

            V roku 2017 sme v našom CZ zorganizovali 2 stretnutia dorastov Horného Turca, na 1. 

stretnutí mal výklad Daniel Beňuch – farár zo Sučian – bolo nás okolo 50 ľudí, na 2. stretnutí mal 

výklad domáci brat farár Tomáš Lipovský. Program, piesne, hry sme pripravili my. V decembri 

2017 sme sa s naším dorastom aktívne zapojili aj do prípravy Turčianskej mládeže v Martine, 

kde sme zahrali scénku. Počas letných mesiacov sme si viackrát zorganizovali spoločnú 

opekačku na farskom dvore. V roku 2017 sa nám podarilo zorganizovať aj 2 víkendovky pre 

dorast. Program pripravovali farárovci spolu s mládežníkmi z nášho CZ. Na prvej víkendovke 

sme boli vo februári v CZ Badín. Inšpirovali sme sa životom Daniela. Na druhej víkendovke sme 

boli v novembri v CZ Párnica, tu sa k nám pridal aj CZ Slovenské Pravno. Téma bola: apoštol 

Pavol. Počas víkendoviek sme spoznávali artikulárne chrámy – v Hronseku a v Istebnom. Boli 

sme aj na Oravskom hrade. Dorasťáci pomáhali aj pri realizácii denného detského tábora v Háji. 

            Počas roku 2018 nás čaká veľa akcií a aktivít, na ktorých sa chceme podieľať, okrem 

stretania sa každý piatok o 16:30 na fare v Háji. Verím, že naše spoločenstvo dorastu bude rásť 

v počte ale hlavne vo viere a že sa budeme môcť stretávať aj naďalej pri Božom slove, piesňach 

a hrách.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Správu za sekciu dorastu vypracoval Pavel Fanči. 

S 
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 MLÁDEŽ 

 
okladáme za veľmi dôležité, aby sa v našom cirkevnom zbore stretávali a duchovne 

formovali aj mladí ľudia. Počas roka 2017 sme sa stretli približne 20 krát v priemernom 

počte 6 ľudí. Od septembra sme sa namiesto soboty začali stretávať v piatok o 20:00 h. 

Základom našich stretnutí bolo vždy Božie slovo, piesne a modlitby. Aj v roku 2017 sme 

pokračovali v čítaní a premýšľaní nad Evanjeliom podľa Jána. 

Ako mládež nášho Cirkevného zboru sme sa spolu s dorastom aktívne podieľali na: 

príprave Mládežníckych služieb Božích, na stretnutí v kostole v Háji v rámci „Noci kostolov“, 

pripravovali sme Stretnutia dorastu Horného Turca, pomáhali sme pri Dennom detskom tábore, 

v rámci zapaľovania 1. sviece na adventnom venci sme v prvú adventnú nedeľu pred Mestským 

úradom v Turčianskych Tepliciach zahrali a zaspievali tri kresťanské piesne a aktívne sme sa 

podieľali na príprave a realizácii stretnutia Turčianskej mládeže v Martine, ktoré sa uskutočnilo 

v decembri.  

Modlíme sa za to, aby aj ostatní prišli a mohli spoznať, aký je to veľmi vzácny čas s Pánom 

Bohom i s ľuďmi, ktorých máme radi, keď môžeme spolu spievať mládežnícke piesne, modliť sa 

a rozprávať sa o všetkom, čo prežívame.  

 

 MODLITBY MUŽOV3 
 

ieto stretnutia bývajú pravidelne každú sobotu ráno o 6:00 h. Muži sa v roku 2017 stretali 

aby čítali Božie Slovo a modlili sa celkovo 45 krát, s priemernou účasťou 6 muži. Od 

prvej soboty augustovej (aj keď sme sa počas leta nestretali), sme otvorili šiesty rok 

týchto ranných stretnutí. Z Božieho slova sme čítali a zamýšľali sme sa nad 2. listom Petra a 

listom apoštola Pavla Efezským. Modlili sme sa za všetky zborové aj mimo zborové aktivity i za 

seba navzájom. K mnohým modlitbám sa Pán Boh priznal a dal viac ako sme prosili. 

V roku 2017 sme sa v januári po prvýkrát zúčastnili Konferencie pre mužov v Třinci 

(Sliezsko), kde nás bolo 11 mužov z nášho CZ. Bolo to veľmi požehnané stretnutie, na ktorom 

sme načerpali veľa duchovného povzbudenia. 

K ďalším stretnutiam v roku 2018 nás povzbudzuje aj biblický verš, ktorý sme si na 

začiatku roka vytiahli. „Povedz im teda: Takto vraví Hospodin mocností: Vráťte sa ku mne - znie 

výrok Hospodina mocností - a ja sa navrátim k vám - vraví Hospodin mocností.“ Zach 1,3 

 

▪ MODLITEBNÉ SPOLOČENSTVO ŽIEN4  
 
ozdvihujem si oči k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil 
nebo i zem. Nedá sa klátil tvojej nohe, tvoj ochranca nedrieme. Nie, nedrieme a nespí 
ochranca Izraela.  Hospodin je tvojim ochrancom , Hospodin ti je clonou po pravici, slnko ťa 
vo dne neraní úpalom, ani mesiac v noci. Chrániť ťa bude Hospodin pred každým zlom. On 

                                                 
3 Správu za sekciu Modlitebnej skupinky mužov vypracoval Ing. Branislav Záborský – zborový dozorca. 
4 Správu za sekciu Modlitebného spoločenstva žien vypracovala Anna Gregorová.  

P 

T 
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bude chrániť tvoju dušu. Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až 
naveky.    Žalm 121 

  
            Veľkou túžbou nás žien v CZ Háj bolo, aby sme sa i my ženy mohli stretávať pri slove 

Božom a tak rozširovať svoj obzor vo vedomostiach  písma Svätého. Pravidelne sme sa za to 

modlili a posilnené aj uistením z písma Svätého: „proste a dostanete, klopte a bude vám otvorené“  

dnes s radosťou môžeme konštatovať, že naše prosby a modlitby boli vypočuté. Od januára tohto 

roku sa pravidelne stretávame posledný pondelok v mesiaci, raz v  Dolnej Štubni a druhýkrát 

v Háji. Tieto modlitebné stretnutia žien vedie sestra kaplánka, ktorá nás vedie k tomu, aby sme 

denne otvárali slovo Božie a v ňom nachádzali múdrosť a posilu v našom každodennom živote. 

 Na našich stretnutiach sa oboznamujeme s príbehmi biblických žien, ktoré nám slúžia 

ako vzor a príklad.  Neustále nás nabádajú k tomu, aby sme duchovne nezaspali a pravidelne sa 

modlili za naše rodiny, za duchovných pastierov, za náš CZ, za našu drahú cirkev, za chorých a ich 

opatrovateľov. Modlitby vysielame za všetky skupinky, ktoré v našom CZ pracujú.  

Modlitebných stretnutí žien sa priemerne zúčastňuje 22 žien. S Božou pomocou sme 

v prvý marcový piatok zorganizovali v kostole v Háji Svetový deň modlitieb 2017, kde sme 

pozvali aj veriacich z rímskokatolíckej cirkvi. Robili sme aj finančnú zbierku pre krajinu, za ktorú 

sme sa modlili.    

     

 MODLITEBNÁ SKUPINKA V ČREMOŠNOM5 

 
odlitebná skupinka v Čremošnom sa v minulom roku stretávala od januára do júna 

každú druhú nedeľu podvečer a od septembra sme sa aj kvôli iným podujatiam, ale aj 

kvôli zmenám v životoch účastníčok skupinky stretli len raz. Stretli sme sa približne 12 

krát, zvyčajne nás bolo sedem. Náplňou našich stretnutí bol spev piesní z Evanjelického 

spevníka, modlitby a štúdium Božieho slova. Pokračovali sme v preberaní Žalmov. Často nám 

pravdy Božieho slova ozrejmoval brat Bevan D. Stein. V súčasnosti je vzhľadom na vyššie 

spomínané skutočnosti neisté pokračovanie tejto skupinky. 

 

 RODINNÉ SPOLOČENSTVO6 

 
odinné spoločenstvo cirkevného zboru ECAV Háj (ďalej len RoS CZ Háj) sa stretávalo 

pravidelne jeden krát mesačne a to každú tretiu nedeľu v mesiaci o 16:00 h. v zborovej 

miestnosti v Háji. Stretnutia sa neuskutočnili v letných mesiacoch. Priemerná účasť je 

dvanásť dospelých a osem detí. Na týchto stretnutiach je preberané Božie slovo, ktoré je 

tematicky zamerané na manželské spolužitie, výchovu detí a osobný vzťah s Pánom Ježišom 

Kristom. Priebeh stretnutia pozostáva taktiež z modlitieb, spoločného zdieľania, duchovných 

piesní, kresťanských videoklipov a filmov. Deťom sa venujú mládežníci, alebo misijný pracovník 

z Detskej misie. 

V rámci spoločenstva sme zorganizovali Bowling párty, víkendový pobyt v apartmánoch 

Čerešňový sad v Mengusovciach, turistický výlet na Vyšehrad, hipoterapiu s grilovačkou v  
                                                 
5 Správu za Modlitebnú skupinku v Čremošnom vypracoval Ing. Tomáš Svitek.  
6 Správu za sekciu Rodinného spoločenstva vypracoval Mgr. Ladislav Adamovič. 

M 
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Socovciach. RoS CZ Háj je aktívne takmer pri všetkých podujatiach cirkevného zboru. V roku 

2017 to boli napríklad: Zborový deň, Bábovková party, Aliančný modlitebný týždeň, Klub detí na 

sídlisku Horné Rakovce v Turčianskych Tepliciach a Denný detský tábor. 

RoS CZ Háj sa aktívne spolupodieľalo na manuálnych prácach počas celého roka. 

Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho milosť, ktorá sa skláňa nad našim spoločenstvom, zborom a 

rodinami. 

 
     

iblické vzdelávanie je veľmi potrebné. Každý kresťan je učeník. A učeník sa učí, je teda 

účastníkom Božej školy. Je to škola, v ktorej nie sú prázdniny. Je to škola, kde nikdy 

nemôžeme povedať, že už všetko vieme, všetko poznáme, všetkému rozumieme. A preto je 

dobré a potrebné, keď v týždni mávame tieto stretnutia pri Pánových nohách, pri Jeho slove. 

Chcem pozvať všetkých, aby sa pridali tam, kde im to najviac vyhovuje. Aby si našli svoje 

spoločenstvo, v ktorom budú premýšľať s bratmi a sestrami nad slovom Božím, nechajú sa 

povzbudiť a občerstviť živou vodou, ktorá je nám skrze toto Slovo ponúkaná.   

 

 SPEVOKOL7 

 

aleluja! Spievajte Hospodinovi novú pieseň, Jeho chválospev v zbore zbožných.“          

 /Ž 149, 1/  

Spevokol Cirkevného zboru ECAV Háj sa z Božej milosti stretával aj počas roku 2017. 

Je to už 10 rokov, čo sa stretávame. Spevokol vedie sestra zborová kantorka, Mgr. Katarína 

Záborská. V súčasnosti spevokol tvorí 22 členov. K nácvikom sa stretávame každý štvrtok 

podvečer, okrem letných prázdnin. Čas strávený na skúškach je pre nás vzácny a milý. Radi sa 

rozprávame, smejeme, spievame, čítame Božie slovo a modlíme sa. 

 Piesne sa snažíme spievať v štvorhlasnej úprave. Vždy sa tešíme na vystúpenia, keď 

môžeme poslúžiť v našich chrámoch – spievame pravidelne počas každého sviatku v Háji a v 

Dolnej Štubni. Radi sa zúčastňujeme Prehliadok spevokolov turčianskeho seniorátu. V roku 2017 

sa toto stretnutie konalo v Cirkevnom zbore v Príbovciach. 6. 1. 2017 sme v našom chráme 

Božom v Háji privítali spevokoly okolitých cirkevných zborov na spoločných službách Božích a 

na „Trojkráľovej prehliadke spevokolov“. Tohto stretnutia sa zúčastnili CZ Háj, Mošovce, 

Ivančiná, Slovenské Pravno a prvýkrát sa ku nám pridal aj CZ Blatnica. Spevom náš spevokol 

poslúžil aj v 1. adventnú nedeľu v kultúrnom dome v Háji pri zapaľovaní 1. sviece na adventnom 

venci.  

 V Žalme 105 čítame slová: „Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky 

medzi národmi! Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte o všetkých Jeho divných skutkoch!  Toto túžime 

robiť aj my. Nechceme spievať preto, aby sme my boli slávni, ale spievame preto, lebo chceme 

oslavovať nášho Pána a rozprávať ďalším ľuďom o všetkých Jeho úžasných skutkoch.  

       

 

 

                                                 
7 Správu za sekciu zborového spevokolu vypracovala Mgr. Zuzana Lipovská – zborová kaplánka. 

B 

„H 
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 ČO SA UDIALO V NAŠOM CZ OKREM PRAVIDELNÝCH STRETNUTÍ? 

1. Trojkráľové stretnutie spevokolov – Aj minulého roku sa konali spoločné Služby Božie na 

sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom spojené s prehliadkou spevokolov okolitých cirkevných 

zborov. Toto stretnutie sa uskutočnilo v našom Cirkevnom zbore. Po prvýkrát sa zapojil aj 

Cirkevný zbor Blatnica.  

2. Aliančný modlitebný týždeň – Konal sa od 9. – 14. januára v zborovej miestnosti v Háji. 

Témou AMOT boli Lutherové „Sola“.  

3. Pre Teba (Prochrist)  – V dňoch 26. – 30. apríla sme premietali živé prenosy týchto 

evanjelizačných večerov z Liptovského Hrádku.   

4. Školenie presbyterov – Uskutočnilo sa 8. 5. v CZ Blatnica. Prednáškou o Duchovnej piesni 

poslúžil brat farár z CZ Vranov nad Topľou, Mgr. Martin Vargovčák. 

5. Duchovná pieseň – Zúčastnili sme sa s dvomi žiačkami z náboženstva, z ktorých jedna 

obsadila 1. miesto a druhá 3. vo svojich kategóriách.  

6. Zborový deň – 1.10.2017, Háj – doobeda sa konali spoločné služby Božie so spoveďou a VP 

na pamiatku posvätenia kostola v Háji. Po SB sme mali spoločný obed (guľáš) vo farskej 

záhrade. Poobede bol v kostole bohatý vnútro-misijný program jednotlivých skupiniek nášho 

CZ, ktorý bol zakončený koncertom brata farára Romana Dovalu a jeho dvoch dcér. 

7. Noc kostolov – Do tohto projektu sme sa zapojili aj v našom CZ, keď sme sa 9. júna stretli 

v kostole v Háji pri speve piesni, modlitbách, Božom slove, vypočuli sme si históriu hájskeho 

kostola a zakončili sme to nočným výstupom do veže kostola.  

8. Dištriktuálny deň VD – Konal sa 9.7.2017 v Prešove. Aj minulého roku sme sa s našim 

cirkevným zborom zúčastnili tohto stretnutia. 

9. Seniorátny deň – V nedeľu 10. septembra sme sa zúčastnili Seniorátneho dňa TUS, ktorý sa 

konal vôbec prvýkrát v rámci histórie nášho seniorátu.  

10. Večera Pánova pre starších členov nášho CZ – 30.10.2017, kostol v Háji. 

11. Zapaľovanie 1. sviece na adventnom venci -  v Turčianskych Tepliciach a v Háji – 1.12.2017 

 

 MIMORIADNE UDOLOSTI V NAŠOM CIRKEVNOM ZBORE 

 

INŠTALÁCIA ZBOROVÉHO FARÁRA8 

 našom cirkevnom zbore Háj sa v sobotu 22. apríla 2017 po vyše štyridsiatich rokoch 

konala slávnosť inštalácie zborového farára. Brata Tomáša Lipovského si náš zbor zvolil 

na volebnom konvente za svojho zborového farára ešte na jeseň minulého roka. 

Aj napriek nepriaznivému počasiu kostolné zvony privolali do chrámu Božieho v Háji 

veľké množstvo veriacich z nášho zboru i mnoho hostí, emeritného biskupa a nášho bývalého 

kňaza Igora Mišinu, brata seniora TUS Mariána Kaňucha, seniora Zvolenského seniorátu Jána 

                                                 
8 Správu o Inštalácii napísal Ing. Branislav Páleš – predseda HV. 

V 
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Čábyho, sestry farárky a bratov farárov, dekana RKC dekanátu Turčianske Teplice brata Hudeca, 

pastora Apoštolskej cirkvi Romana Pavlíka, starostku obce Háj Eriku Herčúthovú, primátora 

Turčianskych Teplíc Igora Husa, bratov a sestry z CZ Senné, Horná Strehová, Horný Tisovník, 

Banská Bystrica, Ostrá Lúka a Chminianske Jakubovany, ako aj rodinných príslušníkov brata 

Tomáša Lipovského a jeho manželky Zuzany Lipovskej, zborovej kaplánky. Na úvod 

slávnostných služieb Božích ich na pôde nášho zboru v príhovore privítal zborový dozorca 

Branislav Záborský. 

Inštaláciu zborového farára vykonal brat senior Marián Kaňuch spolu s Ondrejom 

Šoltésom a Radimom Pačmárom. Vo svojom inštalačnom príhovore na text z 5M 10, 8 povzbudil 

oboch našich duchovných pastierov k horlivému nasledovaniu Pána Boha a k obetavej službe 

Jemu i ľuďom. Zvesťou Božieho slova na inštalačných službách Božích poslúžil brat emeritný 

biskup Igor Mišina, ktorý nás povzbudil slovami z J 5, 1 − 9. Pripomenul, že je to práve rok 

odvtedy, ako brat farár Lipovský v 1. nedeľu po Veľkej noci slúžil prvýkrát v našom zbore ako 

hosťujúci kazateľ. 

Slávnosť obohatili svojím spevom domáci kvartet, mládežníci, spevokol CZ Háj, spevokol Efata z 

CZ Ostrá Lúka i spojený spevokol z CZ Senné a Horná Strehová. 

Po príhovoroch a pozdravoch domácich a hostí, sa v ďakovnom príhovore 

novoinštalovaný kňaz Tomáš Lipovský poďakoval rodine, farárom, ktorí ho formovali, 

priateľom, spolužiakom, rodnému CZ Chminianske Jakubovany aj cirkevným zborom, v ktorých 

predtým s manželkou pôsobili. Veľká vďaka patrí i členom CZ Háj, ktorí ich s láskou medzi seba 

prijali, a tak im vytvorili duchovnú rodinu. 

Na záver služieb Božích pri spievanej modlitbe Otče náš a Áronovskom požehnaní stál 

pred oltárom brat emeritný biskup Igor Mišina spolu s naším farárom Tomášom Lipovským a 

jeho manželkou, našou kaplánkou. Tento obraz bol krásnou symbolikou odovzdania nášho zboru 

z rúk kňaza, ktorý u nás pôsobil bezmála desať rokov, do rúk manželom Lipovským. 

Celá slávnosť sa konala v radostnej atmosfére, napĺňajúc naše srdcia pokojom a vďakou. 

Veríme, že tento slávnostný a požehnaný deň sa zapíše hlboko do sŕdc členov nášho cirkevného 

zboru. Každý deň ďakujeme Pánovi, že vypočul naše úpenlivé modlitby a dal kazateľa do nášho 

cirkevného zboru. Pre pôsobenie nášho brata zborového farára a jeho manželky vyprosujeme od 

nášho Pána Božiu milosť, hojnosť Božieho požehnania, múdrosť, pokoj a láskavosť pri ich práci v 

našom zbore, mnoho síl a pevné zdravie. Nech Pán žehná ich kroky! 

 

KONCERT „CONTINENTALS YOUNG“ 

spolupráci s mestom Turčianske Teplice sa 30. júla na pódiu pred Mestským úradom 

uskutočnil koncert Continentals Young. S kresťanskými piesňami spievanými 

v slovenčine aj v angličtine, ktoré boli doplnené zaujímavými choreografiami vystúpili 

mladí ľudia vo veku od 12-16 rokov z celého Slovenska. Keďže koncert sa konal vonku pod 

holým nebom, jeho misijný význam bol o to viac umocnený. 

 

 

 

 

V 
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STROMY REFORMÁCIE  

rámci projektu „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“, sme stromy sadili aj 

v našom cirkevnom zbore. Konkrétne v Turčianskych Tepliciach, v Horných Rakovciach. 

Zasadili sme ich v pamätný deň, 31.10.2017 – v deň, kedy uplynulo presne 500 rokov od 

pribitia 95. téz výpovedí proti predávaniu odpustkov na dvere Zámockého kostola vo 

Wittenbergu. Zasadili sme dva stromy – jabloň a hrušku. Prečo práve jabloň? Martin Luther 

hovoril: ,,Aj keby som vedel, že sa zajtra svet rozpadne na dva kusy, zasadil by som dnes jabloň.“  

Stromy s pomocou Božou v Turčianskych Tepliciach zasadili: Tomáš Lipovský – zborový 

farár, Igor Hus – primátor mesta, Zuzana Lipovská – zborová kaplánka, Branislav Záborský – 

zborový dozorca a ďalší členovia nášho cirkevného zboru. Ďakujeme mestu Turčianske Teplice 

za zakúpenie stromčekov. Veríme, že Pán Boh dá, aby tieto stromy mohli vyrásť a vždy keď 

pôjdeme okolo nich, spomenieme si nie len na 500. výročie reformácie, ale v prvom rade na slová 

Biblie: 

  ,, Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v 

kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-

nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a 

všetko, čo robí, sa vydarí.  Žalm 1 

 

REFORMAČNÝ KONCERT  

nedeľu 5. novembra sa v kostole v Háji uskutočnil koncert pri príležitosti 500. výročia 

reformácie. V rámci koncertu vystúpili žiaci zo Základnej umeleckej školy 

v Turčianskych Tepliciach s hosťami z Banskej Bystrice. Skladby zazneli v podaní 

rôznych hudobných nástrojov – klavíra, flauty, klarinetu, hoboja, kontrabasu, akordeónu. 

Z dvomi piesňami vystúpil aj miešaný spevácky zbor Základnej umeleckej školy. Ďakujeme 

všetkým účinkujúcim za krásny duchovný a umelecký zážitok.  

 

 

VNÚTRO-MISIJNÝ VÝBOR 

nútromisijný výbor sa pravidelne stretával aj počas minulého roka, dokopy šesťkrát. 

Chceli by sme sa s Božou pomocou stretávať v pravidelných intervaloch – aspoň raz za 

dva mesiace aj naďalej. Na týchto stretnutiach sme plánovali a riešili akcie zamerané na 

vnútornú misiu CZ. Vnímame obrovskú potrebu aktívneho fungovania vnútro-misijného výboru 

v našom CZ a sme vďační za všetkých jeho členov.  

 

Členovia VMV: 

▪ predsedníctvo CZ + zborová kaplánka 

▪ Mgr. Katarína Záborská – za spevokol 

▪ Mgr. Ladislav Adamovič – za RoS 

V 

V 

V 
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▪ Ing. Tomáš Svitek – za mládež 

▪ Gabriela Sviteková – za besiedku 

▪ Pavel Fanči – za dorast 

 

 

 PLÁN VNÚTRO-MISÍJNYCH AKTIVÍT NA ROK 20189 

 
Január 

1. Stretnutie spevokolov okolitých cirkevných zborov – Slovenské Pravno – 6.1. 

2. Aliančný modlitebný týždeň 2018 – Háj – 7.-13.1. 

3. Stretnutie rodinného spoločenstva – 21.1. 

4. Konferencia pre mužov – Třínec – 20.1. 

5. Modliteby žien – Dolná Štubňa - 29.1. 

Február 

1. Národný týždeň manželstva - 12.-18.2. 

2. Stretnutie rodinného spoločenstva – Háj – 18.2. 

3. Stretnutie dorastu okolitých cirkevných zborov – Háj 

4. Modlitby žien – Háj 

Marec 

1. Ekumenický svetový deň modlitieb – Dolná Štubňa - 2.3. 

2. Prochrist – premietanie z Nemecka 

3. RoS – Háj 

4. Modlitby žien – D. Štubňa 

5. Pôstne večery v tichom týždni – Háj, DŠ, HŠ 

6. Zborový časopis Vánok 

Apríl 

1. Mládežnícke služby Božie – Veľká noc 

2. Seniorátne kolo – Duchovná pieseň 

3. Seniorátne kolo – Biblická olympiáda 

4. RoS - Háj 

5. Modlitby žien – Háj 

6. Víkendovka pre dorast – Veľký Slavkov 

Máj 

1. Školenie presbyterov – Háj - 8.5. 

2. Detská párty 

3. Program detí v kostole ku dňu matiek 

4. Svätodušný modlitebný týždeň – 14.-18.5. 

5. RoS – výlet do prírody 

6. Modlitby žien – Dolná Štubňa 

7. Konfirmácia – 27.5. (Svätá Trojica) - Háj 

                                                 
9 Pripravil vnútromisíjny výbor CZ.  
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Jún 

1. Noc kostolov  

2. RoS – výlet v prírode 

3. Modlitby žien – Háj 

4. Evanjelické cirkevné dni – 29.6 – 1.7. - Zvolen 

 

Júl 

1. Detské služby Božie ku koncu škol. roka – 1.7. – Háj, DŠ, HŠ 

2. Pamiatka posvätenia modlitebne v Hornej Štubni – 1.7. 

3. Semfest – 5.-8.7. v Lenke 

4. Misijné dni Východného dištriktu – 19.-22.7. – Ľubovnianske kúpele 

5. Denný detský tábor – 23.- 27.7. 

6. Modlitby žien – Dolná Štubňa 

 

August 

1. Misijné stretnutia pre deti – Turčianske Teplice 

2. Dorastový tábor – víkendovka 

3. Dištriktuálny deň VD 

4. Zborový časopis Vánok 

 

September 

1. Konferencia pre pracovníkov detských besiedok 

2. RoS 

3. Modlitby žien – Háj 

4. Zborový deň 

 

Október 

1. Pamiatka posvätenia chrámu v Háji 

2. Pamiatka posvätenia chrámu v Dolnej Štubni 

3. Prehliadka spevokolov TUS 

4. RoS 

5. Modlitby žien 

 

November 

1. Konferencia Rodinného spoločenstva 

2. RoS 

3. Modlitby žien 

 

December 

1. Začiatok adventu v kult. dome v Háji, v Turč. Tepliciach – spevokol, mládež 

2. Programy skupiniek pred zapaľovaním sviec v chráme 

3. Detská párty 

4. Adventný koncert 

5. Zborový časopis Vánok 

6. Mládežnícke služby Božie – vianočné 



Kňazská správa za rok 2017                                                     Cirkevný zbor HÁJ 
 

 
 

22 

7. Spoločný Silvester v zborovke, o polnoci Večera Pánova v chráme v Háji 

 

DORASTOVO-MLÁDEŽNÍCKA KAPELA  

účasťou vnútro-misijného života nášho CZ je aj dorastovo-mládežnícka kapela, s ktorou 

doprevádzame piesne na rôznych zborových i mimo-zborových akciách. V minulom roku 

to boli: Mládežnícke služby Božie, ktoré veľmi radi pripravujeme a tešíme sa, že aj ľudia 

z nášho CZ ich vnímajú veľmi pozitívne; Ekumenický svetový deň modlitieb; Noc kostolov; 

Zborový deň; program na zapaľovaní prvej sviece na adventnom venci pri Mestskom úrade v T. 

Tepliciach.  

 Sme vďační za všetkých mladých, ktorí nezakopávajú talenty dané im od Pána Boha a aj 

takýmto spôsobom chcú slúžiť v našom CZ, a tak vydávať svedectvo o ukrižovanom 

a vzkriesenom Ježišovi Kristovi.   

 Kapelu tvoria: brat farár – akustická gitara a spev, sestra kaplánka – spev, Pavel Fanči 

– klávesy, ukulele, spev, Aurel Kubacka – cajón, Nikola Pálešová – zobcová flauta, Jakub Páleš 

– saxofón, Romana Sámelová – spev, Tomáš Svitek – tamburína.  

 

 

ZBOROVÝ ČASOPIS „VÁNOK“ 

o takmer troch rokoch sme vďaka Pánu Bohu opäť začali s vydávaním nášho zborového 

časopisu Vánok. Bol to nanovo splnený sen viacerých ľudí z nášho cirkevného zboru a sme 

zaň Pánu Bohu nesmierne vďační. Naše spoločné modlitby nezostali nevypočuté. V roku 

2017 sme vydali síce len jedno číslo k adventu a Vianociam, no veríme, že prinieslo to pravé 

Svetlo do mnohých rodín v našom CZ počas vianočných sviatkov. V roku 2018, v tom chceme 

pokračovať a Vánok vydávať pravidelne (minimálne 3krát do roka).   

 Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí svojimi článkami prispeli do časopisu. Veľká vďaka 

patrí aj bratovi dozorcovi, ktorý sa postaral o jeho grafické spracovanie. Nech sa Pán Boh 

priznáva aj k tomuto dielu a použije si ho na šírenie Božieho kráľovstva už tu na zemi.  

 

 

MEDIÁLNÝ VÝBOR  

ento výbor síce oficiálne v našom CZ nefunguje, ale prakticky sa mediálna práca 

uskutočňuje. Nič však nebráni tomu, aby vznikol aj takýto výbor.  

Chceme sa však v tejto časti úprimne poďakovať bratovi Mgr. Lacovi Adamovičovi, ktorý 

aktívne využíva schopnosti a dary, ktorými ho Pán Boh obdaroval. Ďakujeme za prezentácie, 

ktoré robí na rôzne zborové stretnutia. Taktiež aj videá, či už z detských táborov, ale aj iné. 

Vážime si aj to, že spolu s bratom dozorcom spravujú webovú stránku nášho CZ, na ktorú sa 

snažíme často pridávať aktuálne články a fotky zo zborových akcií, pozvania na stretnutia, atď. 

Veríme, že aj to si Pán Boh používa na dobré veci, a že aj webová stránka je, aj naďalej bude 

jedným z misijných nástrojov.  

 

S 

P 

T 
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ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 

borové presbyterstvo zasadá pravidelne, minimálne päťkrát do roka. V roku 2017 sa zišlo  

presne päťkrát. Členovia presbyterstva sa zúčastnili aj pravidelného školenia presbyterov 

okolitých cirkevných zborov, ktoré sa koná vždy 8. mája. Minulého roku sa toto školenie 

konalo v CZ Blatnica (pozri: Čo sa udialo v našom CZ mimo pravidelných stretnutí?) 

             Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým presbyterom za ich prácu a službu v tomto 

cirkevnom zbore a zároveň vás chcem povzbudiť i k ďalšej nezištnej práci na vinici Pánovej.  

 

 

HOSPODÁRSKY ŽIVOT CIRKEVNÉHO ZBORU 

 tejto časti by som vás v prvom rade chcel, bratia a sestry, informovať o prácach 

v cirkevnom zbore, ktoré boli zrealizované v roku 2017 a o pláne prác na rok 2018.  

 

 

 ČO SA UROBILO V NAŠOM CZ PO STRÁNKE MATERIÁLNEJ?10 

 

 Na začiatku tohto roku sme si naplánovali aké práce budeme realizovať. Zoznam to nebol 

dlhý jedna A4, brat Páleš konštatoval, že náš CZ má viac vnútromisijných aktivít (3xA4) ako tých 

hospodárskych, a že tak je to dobré a tak to má byť.  

Ale poďme sa pozrieť, čo Sato a Samo urobilo. Nie, títo dvaja japonskí bratia nám 

nepomáhali, ale ochotní členovia nášho zboru. Za týchto všetkých spomeniem našich farárovcov, 

ktorí ochotne a s radosťou pomáhali.  Z celého zoznamu vyberám len, niektoré realizované práce. 

Namaľovali sme ploty v Hornej Štubni a v Háji. Z Hornej Štubne sa vyviezla hromada stavebného 

materiálu, ktorá bola v ľavom rohu záhrady a poupratovala pivnica pod modlitebňou. V Dolnej 

Štubni boli vyčistené ríny a opravený mechanizmus zvonenia. Odtoky z rín na kostole v Háji boli 

odvedené do trativodu. Tu chcem poďakovať bratovi Pavlíkovi a jeho rodine za odvedenú prácu. 

Bočné dvere do sakristie kostola od záhrady sú ošetrené novým náterom podobne ako okna z 

južnej strany fary. K hospodáreniu patrí aj nadobudnutie majetku, mládež a dorast zakúpili nové 

elektrické klávesy a stojany na noty. 

 Poslednou najviditeľnejšou hospodárskou aktivitou je zateplenie fary. Úžasná Božia 

starostlivosť o náš cirkevný zbor sa opakuje. Po rekonštrukcii vnútorných priestorov v roku 

2016, sme ju začali v jeseni minulého roka zatepľovať. Ďakujem všetkým, ktorí podporili túto 

skutočnosť modlitebne, lebo, „mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.“(List Jakuba). 

Ďakujem aj všetkým ochotným darcom, ktorí celý rok prispievali milodarmi na opravu 

fary. „Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného 

darcu miluje Boh.“ (2 list Korintským) 

                                                 
10 Správu vypracoval Ing. Branislav Záborský – zborový dozorca. 
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 „Prosíme Ťa, Pane Bože pomáhaj nám aj v tomto roku, prosíme o ľudí ochotných slúžiť 

mysľou - modlitbou, ústami - dobrým nápadom a radou aj rukami - pomocných pri plánovaných 

prácach, ochotnými darovať, prosíme nech sa pri nás deje tvoja svätá vôľa.“ AMEN 

 

HOSPODÁRSKY VÝBOR  

j v minulom roku sa stretávali členovia Hospodárskeho výboru, kde riešili veci spojené 

s hospodárením, ekonomikou, stavebnými činnosťami a mnohé iné. Ďakujeme Pánu 

Bohu, že aj v roku 2017 požehnával naše práce a všetky naše snaženia a  poslal 

ochotných ľudí, ktorí obetovali svoj čas a námahu na Jeho slávu. Veríme, že Božia ruka nás bude 

sprevádzať i v roku 2018.  

 Ďakujeme bratovi Ing. Branislavovi Pálešovi, že ako predseda Hospodárskeho výboru 

vníma skutočnú zodpovednosť vo veciach hospodárenia, ekonomiky či účtovníctva v našom CZ.  

 

Členovia HV: 

▪ predsedníctvo CZ 

▪ Ing. Branislav Páleš – predseda HV 

▪ Mgr. Ladislav Adamovič – poddozorca CZ 

▪ kurátori za matkocirkev i jednotlivé filiálky CZ 

 

 

ZAMÝŠĽANÉ PRÁCE NA ROK 201811 

 

Horná Štubňa: 
 Terénne úpravy dvora  

 Dokončiť podkrovné priestory v modlitebni (sadrokartón) 

 

 
Dolná Štubňa: 

 Vyrovnanie pozemku dovezenou zeminou pri škole 

 Vyčistiť ríny na kostole 

 Namaľovať vežu 

 
 
Háj: 

 Kúpiť nový 12m rebrík 

 Dokončiť zateplenie fary + terénne úpravy dvora (zámková dlažba) 

 Dokončenia sokla na kostole 

 Maľovanie a úpravy kamenného múra pri kostole 

 Zateplenie priestoru od schodov na chór v kostole 

 Oprava strechy na kostole, výmena klincov, vetranie a náter 

 Natrieť okno na veži kostola inou farbou 

 Nákup tlačiarne na faru (aj na formát A3) 

                                                 
11 Pripravil Hospodársky výbor CZ.  

A 



Kňazská správa za rok 2017                                                     Cirkevný zbor HÁJ 
 

 
 

25 

 Riešiť ozvučenie kostola 

 Oprava organu – výmena kompresora, elektrina 

 
 

 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ12 

SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE  

evízna komisia v zložení: Ľubica Húsová, Jarmila Chorváthová, Božena Žiaková a Dušan 

Budiský zasadala počas účtovného roka 2017 dvakrát, a to: 27.7.2017 a 8.1.2018, aby 

skontrolovala účtovné doklady Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Háj.  

 

Revízna komisia konštatuje, že celkom bolo za rok 2017 prekontrolovaných 

a odsúhlasených 713 účtovných dokladov. Pri kontrole účtovných dokladov a zostatkov na účte 

neboli zistené nedostatky ani finančné rozdiely. Účtovníctvo CZ je vedené v účtovnom programe 

jednoduchého účtovníctva, ktorý je určený pre COJ ECAV. Zápisy v peňažnom denníku sú 

v časom slede podľa účtovných dokladov a výpisov z účtov s rozpisom na príjmy a výdavky 

prehľadným a zrozumiteľným spôsobom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Túto správu vypravovala účtovníčka CZ Denisa Šafárová  a Hospodársky výbor CZ. 

R 

Peňažný stav k 1.1.2017 Peňažný stav k 31.12.2017 

POKLADŇA BEŽNÝ ÚČET SPOLU POKLADŇA BEŽNÝ ÚČET SPOLU 

410,07,- € 5 013,42,- € 5 423,49,- € 332,08,- € 23 232,14,- € 23 564,22,- € 


