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Biblický úvod
Evanjelium podľa Matúša 9,9
Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi,
Ak nie sme v živote s niečím spokojní, zvykneme mať predstavu o tom ako by mohla nastať dlho očakávaná
zmena. Predstavujeme si, ako by mala vyzerať zmena nášho životného údelu, alebo smerovania, ako by mohlo
dôjsť k uzdraveniu, ako a za akých okolností by sa mohol zmeniť manžel, manželka či deti; akým spôsobom by
sme mohli prísť k lepšie práci... atď. Myslím, že mi dáte za pravdu, ak poviem, že mnoho krát si tu pozitívnu
zmenu predstavujeme veľkolepo. Obrazne povedané, s fanfárami. Ak očakávame zmenu v duchovnej oblasti,
často človek čaká na nejakú až mystickú skúsenosť, nadprirodzený jav. Dnešný príbeh nám ukazuje, že zmena
môže prísť aj potichu. Úplne jednoducho.
Colník Lévi, alebo iným menom Matúš, sedí na colnici a robí si svoju prácu tak ako každý iný deň. Nič
špeciálne sa nedeje. Žiadne upozornenie- spôsobom POZOR Matúš dnes je tvoj veľký deň. POZOR Matúš
všímaj si, čo sa dnes bude diať. Nečítame o tom, že by bol Matúš nejakým spôsobom vopred upozornený. Jedno
je však isté. Ježiš o ňom vedel. Vedel, čo sa stane, poznal Matúša po mene. Vyčítal z jeho pohľadu to čo Matúša
trápi, po čom túži. Videl ďalej než ľudia. Lebo človek hľadí na to, čo má pred očami, ale Hospodin hľadí na
srdce. Ježiš videl a vedel. Povoláva Matúša k zmene a to veľmi jednoduchým spôsobom: „Poď a nasleduj
ma...!“ Nič viac a nič menej. Poď a nasleduj ma. Vlastne sa navonok nič veľkolepé nedeje. A predsa sa deje
veľa. Je tu nový začiatok. V tých jednoduchých slovách: Poď a nasleduj ma, bolo ukryté nesmierne bohatstvo.
V tých slovách bolo prijatie. V tých slovách bol pokoj. V tých slovách bola nádej aj východisko.
Pri tomto príbehu som si pripomenula zážitok a našim malým Miškom. Pribehol ku mne vyplašený a naliehavo
mi povedal: „Mami, poď sa rýchlo pozrieť dole (v priestoroch mamiklubu). Vravím mu: „Vidíš, že mám
prácu... teraz hneď nemôžem.“ „Mami, práca počká... musíš sa ísť pozrieť“. Pozrela som sa na neho a pýtam
sa: „Čo sa stalo“? „Mami tam dole je hrozná hračka, taká strašidelná, zlá a škaredá“. Hovorím mu: „Tak ju
vyhoď. Vyhoď ju do koša.“ Pozrel sa na mňa, akoby mu vtedy hlávkou prebehlo: áno to je riešenie, to môžem
urobiť. Upokojil sa a odišiel. Potom, po nejakom čase mi hovorí: „Keď som prišiel dole, povedal som si:
„Mamka je génius... lebo vieš mami, génius je ten, čo vymyslí niečo dobré.“ „ A čo dobré som vymyslela?“
pýtam sa ho. „No to, že tú hroznú hračku môžem vyhodiť... to bol fakt perfektný nápad.“ A povedal to s
úžasným zanietením a spokojnosťou. Odrazu niečo, čo bolo jeho obavou, niečo čo vzbudzovalo strach
a nepokoj, bolo preč. Cez jednoduchú radu a pozvanie: tak to vyhoď! Daj to preč!
V prípade Matúša a jeho života išlo o omnoho závažnejšiu udalosť, ale možno Ježiš v Matúšových očiach čítal
podobnú obavu. Možno výraz jeho tváre, jeho postoj a gestá, jeho pohľad, jeho vnútro vysielali signál: „ Nie,
nie je to v poriadku. Mám obavy, mám nepokoj, mám aj strach. Ale čo môžem robiť? Je tak ťažké to zvládnuť
prísť k novému, k lepšiemu.“ A Pán Ježiš mu hovorí: „Poď Matúš. Poď a nasleduj ma.“ Úplne jednoduché
pozvanie. Jednoduché riešenie na jeho životný problém: Poď a nasleduj ma. Inými slovami povedané: nechaj
starý život. Zanechaj. Opusť, zahoď za seba to, čo ťa znepokojuje a poď za mnou.
Ľahká, či ťažká úloha? Áno veľmi jednoducho povedané, ale bolo to pre Matúša ľahké to urobiť? Nechať
všetko a ísť za Ježišom? To, čo Matúš urobil, ako sa rozhodol, nám vlastne nehovorí o ňom v zmysle, či bol
dosť silná osobnosť, keď urobil takéto rozhodnutie. To, čo sa stalo nám nechce hovoriť o Matúšovej odvahe,
sile vôle, či poslušnosti. To, ako sa Matúš rozhodol, či už to bolo alebo nebolo jednoduché nám hovorí
o Ježišovi. O sile Ježišovej osobnosti, o príťažlivosti Jeho lásky, o Jeho charizme a moci Ducha života, ktorý
skrze Neho pôsobil. Ježiš robí niečo, čo by v tej dobe neurobil žiadny židovský rabín. Povoláva za svojho
učeníka, ako to pekne opísal brat farár Betina, jedného z mýtnikov, morálne skorumpovaných, spoločensky
opovrhovaných, spoluprácou s Rimanmi politicky skompromitovaných, nábožensky nečistých ľudí. Preto
mýtnikov- colníkov považovali za hriešnikov. Zamestnanie vyberača dane bolo v tej dobe spojené s korupciou,
pokušením obohacovania. V takejto činnosti bolo málo čestných ľudí. Matúš je zvyknutý, že ľudia s ním
jednajú ako s hriešnikom, pre ktorého majú len opovrhnutie a odsúdenie. Ježiš však s ním hovorí ako
s človekom, pre ktorého má milosť a odpustenie. Svojím pozvaním k nasledovaniu mu otvára cestu k Bohu.
Cestu, ktorú mu všetci ostatní už dávno zatvorili. Kto by stál o človeka, ktorý je politicky, spoločensky, morálne
aj nábožensky úplne skorumpovaný? Jedine Ježiš. On stojí o tých, o ktorých už nikto nestojí. A keď Ježiš stojí
o neho, o Matúša, potom aj on stojí o Ježiša. Keď Matúš stojí Ježišovi za to, aby ho povolal, potom i Ježiš stojí

Matúšovi za to, aby Ho poslúchol a nasledoval. Vstať a ísť za Ježišom, to je čin pokánia, lebo to znamená
rozchod s minulosťou, opustenie lukratívneho zamestnania a začiatok života. Odteraz bude plne v Ježišovej
réžii. On je nájdený ako jeden z tých, ktorí nehľadajú . Aj Matúš je naplnením slov Písma- Božia láska je
v tom, že On miloval nás. A miloval nás prv než sme my mohli milovať Jeho. Matúš zrejme veľa neurobil
preto, aby hľadal. Ale túžil. Verím, že túžil po zmene a keď prichádza Ježišovo pozvanie, prijíma ho. Stáva sa
súčasťou Kristovho tímu. Matúšovo postavenie v rade Ježišových učeníkov bolo iné nielen kvôli tomu z akého
prostredia prichádzal, ale aj v tom, že sa k tomu, čo robil už nikdy nevrátil. Ostatní učeníci, rybári sa
sporadicky vracali k rybárčeniu, ale Matúš sa už nikdy nevrátil svojmu predošlému povolaniu. Nemohol. Ani
nebolo treba. Rozhodnutie, ktoré priniesol bolo naozaj radikálne. Ale taká je Božia moc.
K čomu bol vlastne Matúš pozvaný? Čo v praxi znamenali Ježišové slová: „Poď a nasleduj ma“?
Tie slová nesú so sebou pozvanie aj zmenu. Pozvanie k životu. Inému, aký Matúš žil doteraz. Je to pozvanie
k láske. Matúš je vtiahnutý do svojho príbehu s Kristom skrze Lásku, ktorú má k nemu Boh. Túto lásku Matúš
doteraz nepoznal. To bytostne prežitie lásky Božej- jeho prijatie a odpustenie je poklad, ktorý sa nedá oceniť
pozemským bohatstvom. Je ako vzácna perla, ktorú keď človek našiel, je ochotný vzdať sa všetkého hmotného,
časného len aby tú perlu získal.
V tých slovách Poď a nasleduj ma bolo pozvanie ku skúsenosti. Poď aby si zažil, aby si mal skúsenosť. Človek,
ktorý nezostáva v živote na povrchu, nenasáva len tak všetky informácie ako špongia, chce mať skúsenosť.
Chce zažiť, chce objaviť čo je pravda. Matúš je pozvaný ku skúsenosti. A nakoniec v týchto Ježišových slovách
je pozvanie k službe. Pozvanie priniesť, sprostredkovať tú zmenu, život, lásku, skúsenosť, aj iným a to skrze
svedectvo, skrze konkrétnu pomoc a službu. A Matúš sa tejto úlohy chopil s noblesou, pretože to, čo možno
nemohli urobiť ostatný z učeníkov na začiatku on mohol. Vystrojil slávnosť a pozval všetkých svojich
dovtedajších spolupútnikov, colníkov, hriešnikov, aby im sprostredkoval stretnutie s Ježišom. Aby im odovzdal
svedectvo skúsenosti, lásky, prijatia. Ostatní učeníci, z ktorých boli prevažne rybári boli chudobní na to, aby si
niečo také mohli dovoliť- ale nie Matúš. On mohol a svoje peniaze tento krát dobre investuje- do ľudí.
Drahí bratia a sestry, Ježiš Kristus je dnes ten istý vo svojej láske, milosti, túžbe zachrániť, zmeniť údel
a pomôcť. Podobne ako Matúša i nás vidí v tom čo žijeme, čím sa zaoberáme a vidí aj tých vonku. Mimo náš
cirkevný zbor, mimo cirkev vôbec. Má záujem a nevadí mu, kto, čo o nás hovorí, kde až hlboko človek klesol.
Ako až ďaleko sa dostal v bludnom začarovanom kruhu svojich rozhodnutí. Ten kto túži po zmene, má nádej.
A tá zmena môže prísť veľmi jednoduchým pozvaním byť s Kristom, s Bohom. Tak poď. Tak vyhoď ten starý
život a poď so mnou. Tá zmena môže prísť veľmi potichu a nebadane. A obyčajný deň sa môže zmeniť na deň
milosti a zázraku. Je to možné, vždy keď sa Božia láska, Božie pozvanie k odpusteniu a spáse, k novému životu
stretne s otvoreným postojom srdca. Boh ťa pozýva k zmene. Pozýva ťa k láske, ku skúsenosti aj ku službe.
Pozýva teba aj toho vonku. Toho, ktorým iní pohrdli. Možno práve tvoje svedectvo mu/ jej sprostredkuje
Božiu- Kristovu prítomnosť. Aj k tomu sme povolaní.
Nech Pán – Boh života požehná svoj život nášmu spoločenstvu aj v tomto roku. Nech Pán požehná svoj život
a pozvanie každému okolo aj skrze nás, našu službu a svedectvo.
Amen

I. Bohoslužobný život
Aj v minulom roku sme sa mohli z Božej milosti okrem týždňových aktivit stretávať na hlavných
službách Božích, adventných, pôstnych a stredtýždňových Službách Božích.
Služby Božie sa aj v roku 2018 konali ako dosiaľ pravidelne každú nedeľu o 9:00 v tomto kostole, vo
sviatky a iné slávnostné príležitosti v stanovenom čase. Priemerná účasť na hlavných Službách Božích bola 80
ľudí, na adventných večerných Službách Božích 21 (čo je o 3 viac ako minulý rok) ľudí a na pôstnych
večerných Službách Božích 24 (8 viac ako minulý rok) ľudí a stredtýždňové bohoslužby s priemernou účasťou
39 (o 4 viac ako minulý rok) ľudí.
Okrem Služieb Božích v kostole sa vykonávajú Služby Božie aj v DSS Červený kríž a to podľa rozpisu
(Daniel Hanko, Anna Belanji, Daniela Mikušová, Peter Taját, Viktor Sabo, Viera Mosná).
Tešíme sa tomu, že po uznesení prijatom na konvente v roku 2016, ktoré sa týka zavedenia mládežnických,
misijných a rodinných Službieb Božích do života zboru (v súlade s Agendou ev.a.v. cirkvi) a to pravidelne 3.
nedeľu v mesiaci, môžeme vidieť aj dobré ovocie. Prichádzajú pozitívne odozvy nielen z radov tých, ktorí sa

pravidelne zúčastňujú na bohoslužobnom živote, ale aj z radov tých, ktorí prichádzajú z prostredia, v ktorom
neboli vedení k aktívnemu kresťanskému životu. Pozítívum je aj to, že na týchto Službách Božích sme postrehli
aj pravidelne vyššiu účasť ľudí, ktorí prichádzajú, aby sa stali súčasťou spoločenstva Božieho ľudu. Je to
nesmierna Božia milosť, že koná svoje dielo spásy medzi nami, že otvára príležitosti ako osloviť aj mladšiu
generáciu ľudí a povzbudiť ich k viere v Pána Boha. Postupne sa učíme žiť ako rodina naprieč rôznemu
vekovému zoskupeniu. Je to dar nevýčisliteľnej hodnoty. Prispievajú k tomu aj neformálne rozhovory a
zdieľanie pri káve a čaji po skončení Služieb Božích (3. nedeľu v mesiaci) alebo aj pri iných príležitostiach.

Zvláštne bohoslužobné príležitosti alebo
… aj týmto sme žili – prierez udalostí
Výročný zborový konvent 11.2.2018
Aliančný modlitebný týždeň
Počas aliančného modlitebného týždňa 8- 12.1.2018 sme sa stretli v cirkevných zboroch vo Vavrišove,
Dovalove, L.Hrádku, L. Porúbke a L. Petre. Zamysleniami nad témami nám poslúžili bratia a sestry farárky
: D. Mikušová, J. Stupka, D. Hanko, M.Belanji, A.Belanji. Hlavná téma: Pútnici a cudzinci bola rozdelená do
podtéma na každé stretnutie: Kresťan vie, že tu nebude navždy; Kresťan hľadí do budúcnosti; Kresťan je
schopný vyhodnotiť veci správne môže byť prenasledovaný; Kresťan je milosrdný k cudzincom.
Modlitby 24
Modlitby 24 vznikli z potreby vložiť do Božích rúk dôležité oblasti našich životov. V tomto období sa
intenzívne pripravovala dorastová chata a tak mnohí vnímali potrebu prihovárať sa v modlitbách za mladých, za
rečníkov, za celý team i čas, ktorý príde po chate. Modlili sme sa aj za naše rodiny, za dôležité skúšky, ktoré sa
dejú v našich životoch, i ktoré prídu, za ľudí, ktorí slúžia Bohu aj mimo Slovenska. Bolo radostné, že sa nám
podarilo stretnúť sa v piatok večer pri spoločnom otvorení, odovzdávať modlitebnú „štafetu“ v hodinových
intervaloch, strávených v rozhovore s Pánom Bohom a na druhý deň večer ukončiť tento maratón opäť
spoločným stretnutím. Veľkým potešením bolo, že v období 3.- 4.2.2018, počas denných i nočných hodín sa
našli ľudia z nášho zboru, ktorým leží na srdci rast Božieho kráľovstva, obetovali tak čas svojho spánku i
odpočinku pre dôležitú vec. Vďaka Bohu za to i za požehnanie týchto vzácnych chvíľ.
Ekumenický modlitebný týždeň
V rámci ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18-15.1.2018) sme sa stretli na ekumenických
bohoslužbách a to 21.1.2018 o 15.00 v rímsko- katolíckom kostole v Liptovskom Hrádku.

Dorastová chata v Račkovej doline
Už tradične sme mohli z Božej milosti aj minulý rok na začiatku jarných prázdnin zorganizovať konfirmačnodorastovú chatu v Račkovej doline (16-19.2.2019). Cieľom je viesť mladých ľudí k hlbšiemu, osobnému
poznaniu Pána Boha a nájsť nové ako aj budovať staré priateľstvá. Hlavná téma: Different- iný... byť iný
v tomto svete, na základe biblických príbehov a postáv povzbudila aj usmernila v tom ako môžeme a máme
byť „iný“ v dnešnom svete. Zúčastnilo sa jej okolo 70 mladých ľudí. Ďakujeme Pánu Bohu za príležitosť byť
spolu a s Ním.
Misia na Níle
Nedeľný podvečer vo štvrtú pôstnu nedeľu (11.3.2018), sa niesol v znamení
zaujímavej prednášky pracovníkov Misie na Níle.

ProCHrist- PreTeba
PROCHRIST Dňa 12.3.2018, v pondelok podvečer, sme odštartovali evanjelizačný týždeň nazvaný
PROCHRIST s témou: Ne-uveriteľné. Program je určený všetkým, ktorí hľadajú Božiu blízkosť vo svojom
živote, bez ohľadu na bydlisko, vek či vierovyznanie. Priamy prenos prebiehal v kongresovej hale v Lipsku
(Nemecko), následne bol prekladaný do slovenského jazyka a už preložený , s jednodňovým posunom, bol
vysielaný v našom kostole.
Stolnotenisový turnaj
V roku 2018 členovia rodinného spoločenstva zorganizovali stolnotenisový turnaj pre mládež, dospelých
a seniorov. Turnaja sa zúčastnilo 21 hráčov rôznych vekových kategórií.
Konfirmácia
Slávnosť konfirmácie sme v našom cirkevnom zbore mali 27. mája 2018 a medzi sebou sme privítali nových
dospelých členov cirkvi: Adelku, Anett, Leu, Klárku, Natálku, Paľka, Mareka a
Martina.
Deň parkov a záhrad
Tento rok (3.6.2018) sa konal desiaty ročník kultúrno-vzdelávacieho podujatia „Víkend otvorených parkov a
záhrad, kde počas tohto víkendu mala verejnosť možnosť navštíviť parky, záhrady a iné otvorené plochy.
Návštevníci mohli vidieť priestory, kam sa bežne nedostanú a mohli tak vnímať aj kultúrne, spoločenské či
historické hodnoty nášho zeleného dedičstva. Do tejto aktivity sa zapojilo aj mesto Liptovský Hrádok. Vybraté
boli niektoré priestranstvá, medzi ktoré patrí naša cirkevná záhrada. Naša záhrada je nám známa. Organizujeme
v nej spoločné zborové aktivity, stretáva sa tu mládež pri športových aktivitách, slúži ako oddychová zóna s
preliezkami pre škôlkarov našej cirkevnej materskej školy. Ľuďom mimo nášho zboru však zatiaľ nebola príliš
známa. Preto nás potešilo, keď medzi nás zavítali aj ľudia, ktorí nie sú evanjelikmi, ale v meste ich bežne
stretávame. Bolo milé, že sme mohli stráviť spoločný čas s týmito ľuďmi pri rozhovoroch, koláčiku a káve. Aj
toto je cesta ako spoznať, osloviť aj pozvať iných do spoločenstva Cirkvi.
Bazár
Bazár, ktorý sme organizovali z iniciatívy mamičiek nášho nášho mamiklubu a to 9.6.2018 bol veľmi pre nás
novou a veľmi vzácnou skúsenosťou. Konal sa v zborovej záhrade a okrem predávania a kupovania bolo
postarané o občerstvenie (guláš, koláče, nápoje) zúčastnených i o zábavu pre deti (hry, misijný príbeh, piesne,
cvičenie). Tento bazár mal predovšetkým charitatívny rozmer. Výťažok z predaja bol darovaný rodine v
Liptovskom Hrádku, ktorá finančnú pomoc práve potrebovala. Táto rodina bola vybratá Komunitnou nadáciou
Liptov, mimo pôsobiska evanjelického zboru v Liptovskom Hrádku. Týmto sme chceli poukázať na to, že
cirkevný zbor nie je uzavretý okruh ľudí, ale sme tí, ktorí chcú vstúpiť do služby a pomoci iným.
Zborový deň
Zborový deň sa niesol v téme: Spolu v rozhodnutí, spolu v zápase, spolu v požehnaní. 17.6.2018
O 9.00 hod. začali misijné Služby Božie, ktoré boli tematicky zamerané na blížiaci sa koniec školského roka,
hovorili sme o tom, čo je úspech v ľudských očiach a čo v Božích. Rozchádzali sme sa pred večerom, slniečko
príjemne zapadalo a my sme boli vďační za požehnanie tohto dňa, za Božiu prítomnosť v spoločenstve na
bohoslužbách, za jedlo, ktoré sme mali, za spoločné zdieľania sa, hry, športové aktivity pre deti aj dospelých, za
krásne počasie a za všetkých tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto vzácneho a milého
podujatia.
KOLOS - konfirmačný tábor Liptovsko- oravského seniorátu
Tábor konfirmandov 2018 v Juskovej Voli, 4.5. – 8.5.2018. Tohto tábora sa zúčastnili niekoľkí konfirmandi
spolu s br.farárom Michalom Belanjim.

Dorastová chata – Istebné 19.22.7.2018
Názov tábora bol „Road trip“, čo v preklade znamená na cestách. A práve na campe sme pátrali a
boli na cestách po stopách veľmi významnej biblickej postavy, a to Pavla. Biblické témy odkrývali život Pavla,
od jeho obrátenia, životnej služby až po dokončenie behu, ktorý Pavol dokonal. Bol to vzácny čas nielen
biblického vzdelávania, ale aj formovania a upevňovania našich priateľstiev. Vďaka Bohu za tento čas, aj za
mladých, ktorí sa podieľali na príprave aj realizácii tohto campu.
Návšteva z Nórska
Koncom júla nás navštívili spolubratia a spolusestry z Nórka. Počas svojho pobytu v Smokovci jedno
popoludnie prišli aj k nám. Pán Boh nám požehnal vzácny čas rozhovorov, zdieľania kde sme nadobudli
duchovné aj telesné povzbudenie .
Detský denný letný tábor
Tohtoročný detský tábor, ktorý sme organizovali v našom cirkevnom zbore v období 23.-27. júla mal tému
„Víťazný beh“. Apoštol Pavol pripodobňuje život kresťana k behu na pretekárskej dráhe. Jednotlivé témy nášho
tábora sa zaoberali príbehmi zo života apoštola Pavla, ktoré boli často napínavé a dobrodružné. Každé ráno sa
ozýval spev 30-tich detí rôzneho veku v našej strednej zborovej miestnosti, ktoré chválili Pána Ježiša z celého
srdca a tak sme spoločne začínali deň na našom letnom dennom tábore. Okrem spomínaných Biblických tém
sme si každý deň vyrobili zaujímavú aktivitu ako je maľovanie tričiek, vyrábanie náramkov, farbenie šnúrok a
tvorba vlajok a tiež sme prežili mnoho zábavy pri športových aktivitách a dobrodružných veľkých hrách.
Zborová chata 18- 22.8.2018
Po predošlých mnohých skúsenostiach vnímame, že čas, ktorý môžeme prežiť ako spoločenstvo je pre nás
dôležitý a potrebný. Potrebujeme sa spoznávať, podporovať a spolu rásť. Chceme prepájať generácie do jednej
rodiny. Preto vznikla myšlienka zorganizovať spoločný pobyt s
duchovným rozmerom pre všetky vekové kategórie : najmladších-deti až po najstarších- starkých.
Spoločný pobyt sa konal na Floriho chate pri Bardejove v oblasti Mníchovský potok. Cez všetky dni sme
prechádzali spoločnými témami: Život s Bohom, život v rodine, život v cirkvi, život v spoločnosti. Absolvovali
sme výlety do okolia aj strávili spoločné chvíle pri rozhovoroch a hrách. Tento prvý ročník podujatia takého
druhu sme všetci vnímali veľmi pozitívne s túžbou si to o rok zopakovať znova.
Začiatok školského roka
Hneď na začiatku septembra, 2.9.2018 sme spoločne otvorili nový školský rok 2018/2019 na rodinných
bohoslužbách spojených s požehnávaním detí, študentov, učiteľov, ale aj každého, kto túžil prijať Božie
požehnanie na cestu života. Po Službách Božích sme sa tradične zišli pri káve a koláčiku k spoločným
rozhovorom a zdieľaniu.
Stretnutie detí Liptov
22.9.2019 sme spolu ako liptovsko- oravský seniorát u nás v Hrádku organiyovali misijné stretnutie detí
Liptova s témou: Príbeh doktora z džungle. Misijným príbehom nám bol poslúžiť Michal Fraňo s Detskej misie.
Okrem príbehu, ktorý bol krásnou ilustráciu pre odovzdanie biblickej evanjeliovej pravdy sme spolu spievali,
pracovali v tvorivých dielňach a aj sme sa spolu zahrali. Celé toto stretnutie sa konalo v priestoroch ZS Hradná.
Stretnutie pre ženy
Stretnutie žien v čase adventu 11.11.2018 s témou 10 000 dôvodov pre radosť bolo opäť veľmi vzácnym
,príjemným a zmysluplne stráveným časom. Zúčastnilo sa ho okolo 60 žien z nášho zboru a okolia. Okrem
hlavnej biblickej témy, ktorou som ako zborová farárka poslúžila nás svojim vstupom povzbudila aj nám
poradila psychologička, ktorú sme si na túto tému špeciálne pozvali. Ďakujem ženám z nášho zboru, ktoré sa
s láskou a ochotne podieľali na organizovaní tohto stretnutia.

Rodinné vianočné bohoslužby
Vrcholom adventu boli adventné rodinné bohoslužby, na ktorých nás potešili svojim programom deti z našej
cirkevnej škôlky a z detskej besiedky.
Silvestrovská mládežnícka chata
V posledných dňoch roka 2018 naši mladí strávili spoločný čas v zariadení v Liptovskom Trnovci, kde strávili
Silvester a nový rok.
Okrem všetkých týchto podujatí sme spoluorganizovali a podieľali sa na príprave aj hudobných a divadelných
podujatí a síce:
Hudobno- literárne pásmo- žalmy kráľa Dávida ( 20.7.2018),
Legenda o zakliatom meste (24-25.11.2018) a tiež vianočný koncert Marián Bango s manželkou.
(Materiál k zborovým podujatiam bol čerpaný aj z nášho zborového časopisu Hrádocký prameň).

II. Sviatosti
a)Krst svätý
V roku 2018 sme pokrstili spolu 7 ľudí ( 3 chlapcov, 3 dievčatá, 1 žena ).
Krstu predchádza krstná príprava na ktorej sa zúčastňujú rodičia a krstní rodičia, v prípade krstu dospelých,
dotyčný prechádza krstnou prípravou, ktorá je zároveň aj konfirmačnou prípravou.
b) Večera Pánova
Večera Pánova bola v našom cirkevnom zbore prislúžená 632 komunikantom ( 211 mužov, 404 žien) čo je
vďaka Pánu Bohu viac ako minulý rok. Večera Pánova sa prisluhuje vždy v prvú nedeľu v mesiaci v rámci
Služieb Božích a pri iných príležitostiach a síce na Kajúcu Nedeľu, na Slávnosť konfirmácie, Zelený štvrtok,
Veľký piatok, na Pamiatku reformácie a na 3. nedeľu adventnú .
Večeru Pánovu som prislúžila aj v DSS Červený kríži a v domácnosti. Večeru Pánovu prisluhujeme na
požiadanie aj v nemocnici alebo inom sociálnom zariadení.
Chcem povzbudiť všetkých, aby sme tento dar Božej milosti užívali s vďačným a pokorným srdcom a neboli
voči tejto sviatosti ľahostajní.

III. Bohoslužobné výkony
a) Sobáše
V roku 2018 boli v našom kostole sobášené 3 páry (o dva menej ako minulý rok).
Pred sobášom prebieha príprava snúbencov počas minimálne 4 stretnutí. O sobáš treba požiadať v dostatočnom
časovom predstihu, aby snúbenci mohli absolvovať tieto stretnutia.
b) Pohreby
V roku 2018 sme vykonali 17 pohrebov (o 1 menej ako minulý rok). Zomrelo 10 mužov a 7 žien. Pri pohrebe
prebieha aj sprevádzanie pozostalých, ktoré je časovo ohraničené individuálnymi potrebami smútiacej rodiny.
c) Konfirmácia
Tohto roku boli v našom kostole konfirmovaní 9 ľudia (3 chlapci a 5 dievčat a 1 žena).
Vyučovanie ku konfirmácii, ktoré trvá dva roky vykonávame na základe žiadosti rodičov. Pri konfirmačnej
príprave dospelých, ktorá prebieha na základe vlastnej žiadosti dotyčného, mimo času konfirmačnej prípravy
dorastencov, je čas určený individuálne na základe potreby a duchovnej zrelosti žiadateľa. Konfirmačná

príprava a s ňou súvisiace aktivity sú v našom zbore vďaka Pánu Bohu už niekoľko rokov požehnané. Je
dôležité, že sa do nej aktívne zapájajú aj členovia dorastu a mládeže, čo výrazne napomáha ďalšiemu zotrvaniu
konfirmandov v radoch aktívnych členov zboru.

IV. Biblická a vnútromisijná práca
a) Biblické hodiny
Cieľom biblických hodín je hlbšie poznávanie Božieho slova cez výklad a diskusiu. Biblické hodiny prebiehali
v priebehu celého roka s výnimkou prázdnin, adventného a pôstneho obdobia, kedy sa konali večerné Služby
Božie. Biblickou knihou, ktorú sme preberali bol list Rímskym. Na biblických hodinách nám slúži brat diakon
Ivan Plachtinský, ktorý nás aj formou zaujímavých prezentácii vovádza do poznania a výkladu listu Rímskym.
b) Práca s deťmi
Správu vypracovala Janka Plachtinská, vedúca detskej besiedky
V roku 2018 sa Nedeľná besiedka stretávala každú nedeľu počas Služieb Božích okrem vianočných,
veľkonočných a letných prázdnin. Počet detí, ktoré sa zúčastňujú nedeľnej besiedky je priemerne 5 - 7 vo veku
od 3 do 11 rokov. Skupinka detí sa skorigovala na mladší školský vek, keďže deťom od 8 – 12 rokov sa nemá
kto venovať. Na stretnutiach preberáme rôzne biblické príbehy zo starej a novej zmluvy, misionárske príbehy a
životopisy významných Božích ľudí. K besiedke patria aj rôzne hry, súťaže, spev detských piesní, tvorivé
dielne a rôzne iné aktivity. V lete sme usporiadali Detský letný tábor, na ktorom sa zúčastnilo 33 detí a
dospelých. Tábor trval 5 dní v našej zborovej záhrade. S radosťou sme pripravovali aj vianočný program,
s ktorým sme vystúpili na štvrtú nedeľu adventnú v kostole na SB. Víziou Nedeľnej besiedky je viesť deti cez
Božie slovo k osobnému vzťahu s Pánom Ježišom a k praktickému kresťanskému životu. Ďakujeme vám za
vašu podporu a modlitby.
c)Práca s dorastom a mládežou
Mládež
Správu pripravil Lukáš Karabín
My, mládež, sa stretávame každú sobotu o 17:45 hod v zborovej miestnosti nášho kostola.
Aktuálne vekové zloženie je od 15 do 25 rokov. Za ostatný rok sme sa zapojili do viacerých aktivít, ako napríklad
zborový deň či zborová chata pri Bardejove. V spolupráci s dorastom sme boli pri prípravách a realizácii jarnej a letnej
dorastovej chaty. Spolu s mládežou sme boli na letnej a silvestrovskej chate. Počas oboch mládežníckych chát sme sa
snažili zamerať na priateľstvo – medzi nami, ale najmä na priateľstvo s Pánom Ježišom. Okrem toho sme viackrát ako
mládež išli aj mimo priestorov fary a kostola. Niekoľkokrát sme boli spoločne na dobrom jedle alebo teplom čaji, pri
ktorom sme mohli zdieľať svoje životy jeden druhému. Mali sme aj niekoľko praktických mládeží – takých, kedy sme
chceli poslúžiť ľuďom, ktorí to potrebujú. Boli sme napríklad na Nižnej Boci pomôcť s maľovaním okien na kostole či
pred Vianocami poslúžiť slovom a piesňou seniorom v Červenom kríži v Liptovskom Hrádku.
Je pre nás dôležité, aby sme trávili čas so staršími, a preto sa z času na čas snažíme pozvať niekoho z našich vzácnych
starších, aby mal slovo na mládeži. Máme radosť aj z toho, že počas uplynulého roka sa na mládež vrátilo niekoľko ľudí,
ktorí už spoznali Pána Ježiša, no na čas odišli. Je vzácne mať medzi sebou takýchto „stratených synov“ a tešíme sa
z každého jedného člena mládeže, či už stáleho alebo práve tých, ktorí sú s nami zatiaľ iba krátky čas. Čo sa týka zloženia
mládežníckeho tímu, ktorí pripravuje mládeže a stretnutia súvisiace s ňou, nastalo niekoľko zmien. Sme vďační za službu,
ktorú vykonávali Ráchel Paštrnáková, Miňko Paštrnák a Peter Duriš, ktorí svoje pôsobenie do budúcnosti presmerovali do
iného mesta, kde aktuálne žijú. Aktuálnymi členmi tímu sú: Simona Čúzyová, Michal Žufaj, Lukáš Karabín
a v neposlednom rade aj náš dozorca Janko Pavlík. Tento rok sa nám podarilo veci robiť o čosi viac systematickejšie a
sme plní očakávania, čo má Pán Boh pre nás na tento rok pripravené. Od nového roka sme začali hlbšie rozoberať biblické
postavy, či už zo starej alebo novej zmluvy, ktoré sú pre nás svojimi životmi veľmi inšpiratívne. Dúfame v to, že naše
vzťahy budú môcť byť ešte viac prehĺbené a že budeme môcť medzi sebou viac a viac zažívať Božiu prítomnosť a Jeho
lásku. Týmto chceme pozvať všetkých mladých ľudí, ktorí sú hladní po Pánu Bohu a hľadajú odpovede na svoje
nezodpovedané otázky

Dorast
Správu za dorast pripravila Lenka Petríková
Počas roku 2018 sa konal dorast v evanjelickom kostole skoro každý piatok o 17:00 hod. V úvode nového roka
po zimných prázdninách nastali zmeny v dorastovom tíme, kedy niektorí členovia odišli. Z daného dôvodu bolo
potrebné vytvoriť nový dorastový tím, spolu aj s novým vedúcim dorastu. Počas roka sme sa zamýšľali nad
rôznymi príbehmi z Biblie, ktoré sme mali rozdelené na rôzne celky. V úvode stretnutí sme začínali hrami,
ktoré pomáhali navodiť príjemnú atmosféru a taktiež sme mohli budovať hlbšie vzťahy a vzájomne sa lepšie
spoznať. Biblické príbehy sme sa snažili priblížiť cez rôzne príbehy, scénky, videá, vizuálne pomôcky. Začiatok
roka sme začali s príbehmi spojenými s evanjeliom, kedy sme si mohli spoločne s dorastencami a mladými
upevňovať pravdy o tom, že sme prečistení, o tom ako Pán Ježiš chodí po vode a taktiež aj napríklad o
odpustení. Neskôr sme taktiež aj preberali mýty spojené s kresťanstvom a Pánom Bohom, ktoré sme sa snažili
vyvrátiť. Vo februári, počas jarných práznin, sme sa spolu aj so staršími zboru zúčastnili jarného dorastového
tábora, ktorý sa konal 16 -19. 2. 2018 v Račkovej doline na chate J. A. Komenského. Tábor niesol tému
„Different“= odlišný. Zamýšľali sme sa nad tým ako byť odlišný vo svojom správaní v tomto svete. Základ
všetkých tém bol priblížený na biblickej postave Jozefa, ktorú nachádzame v starej zmluve v knihe Genezis od
39. kapitoly. Veríme, že daný tábor bol požehnaním nie len pre nás vedúcich, ale taktiež pre mladých
dorastencov. Cieľom tábora bolo priniesť evanjelium strateným a ponúknuť im nový život, ktorý je v mnohom
odlišný od života predstavovaného týmto svetom. Súčasťou tábora boli aj rôzne hry realizované v tímoch,
scénky, biblické príbehy, kvíz, nočná hra, počas programu taktiež aj piesne, s ktorými nám prišli poslúžiť aj
starší nášho zboru. Počas júna sme sa stretli s mladými aj na letnom tábore, ktorý sa konal 19 – 22. 7. s názvom
Road trip v Istebnom. Predstavili sme si témy o apoštolovi Pavlovi, ktorý taktiež si prechádzal vo svojom živote
istým výletom, príbehom, cestou. Na tomto letnom tábore sme mali tú česť stretnúť sa s hosťom Dušanom
Valkom, ktorý nám taktiež predstavil svedectvo o svojej ceste ako spoznal Pána Ježiša. Na dorastoch sme sa
stretávali aj počas letných prázdnin, kde sme pripravovali a organizovali rôzne stretnutia zamerané aj na
spoločný čas pri spoločenských hrách, fotbale a krátkom zamyslení. Nový školský rok sme otvorili prvým
oficiálnym, otváracím dorastom už 7. septembra, kde sme mali možnosť spoznať sa s novými konfirmandami a
priniesť im evanjelium Pána Ježiša Krista. Taktiež od nového školského roka, od septembra, sme začali sériu
spoločných dorastov Horného Liptova, ktoré sa konali raz do mesiaca. Cieľom týchto spoločných dorastov bolo
odovzdať mladým evanjelium, priblížiť im témy cez rôzne slogany, s ktorými sa stretávajú a vnímajú ich vo
svojom okolí. Pred Vianocami sme sa stretli aj na spoločnej „prespávačke“ v priestoroch evanjelického kostola.
Na dorastoch sa v roku 2018 stretávalo priemerne 20-25 ľudí z čoho sa veľmi tešíme a ďakujeme Pánu Boha za
tú milosť a zároveň máme na srdcii túžbu, aby naďalej mohol pribúdať tých, ktorí sa obrátili k Pánu Bohu a
odovzdajú mu svoj život. Ako dorast tím túžime, aby naše spoločné stretávanie nebolo len niečo povrchné a
založené na dobrom programe, ale práve naopak, aby to bolo miesto, kde mladí sa budú vracať a budú sa tu cítiť
prijatí. Zároveň sa veľmi modlíme, aby dorastenci prestali túžiť po veciach tohto sveta, ale mohli zakúsiť to
všetko čo im Pán Boh ponúka vo svojom Synovi.
V rámci práce s dorastom, niektorí zo starších mladežníkov vedú- sprevádzajú mladších dorastnencov a to aj
počas týždňa. Robia to osobným záujmom o jednotlivcov, ako aj formou stretnutí na biblickej skupinke počas
týždňa. Funguje tak biblická skupinka dievčat a skupinka chlapcov.
d.) Práca s rodinami
Správu pripravil Peter Babic, ktorý sa spolu s Ivkom Gabčom venuje práci s rodinami.
V súčasnosti je súčasťou rodinného spoločenstva 7 rodín stabilne a ďalšie rodiny sa s nami stretávajú
príležitostne. Stretávame sa dvakrát do mesiaca v kostole v piatky o 18:30 hod. Máme záujem aby sa s nami
stretli, alebo stretávali aj ďalšie rodiny. V roku 2018 sme zorganizovali stolnotenisový turnaj pre mládež,
dospelých a seniorov. Turnaja sa zúčastnilo 21 hráčov rôznych vekových kategórií. Tento rok vzhľadom na
veľký záujem, máme naplánované ďalšie kolo tohto turnaja. V roku 2018 sme využili nové priestory za
kostolom na priateľské zápasy vo volejbale. Modlitbami upevňujeme vzťahy v rodinách, v zbore, v meste
a v Kristovej cirkvi. Modlíme sa za náš zbor a za požehnanie pre prácu našej pani farárky a jej manžela, ktorí sú
Božími bojovníkmi a požehnaním pre náš zbor.

e.) Práca s mamičkami
Som veľmi vďačná Pánu Bohu, že aj predošlý rok 2018 nám dal príležitosť stretávať sa na mamiklube, ktorý
prebieha každý štvrtok, okrem prázdnin, vždy od 9-12 hod. Náplňou týchto stretnutí je nielen aktívne strávený
čas s deťmi pri hrách, tvorivých aktivitách, biblických príbehoch a speve, ale je to aj čas pre vzájomné
spoznávanie, zdieľanie duchovné povzbudenie mamičiek, dokonca od konca roka aj oteckov.
Tento klub mamičiek a detí dostal Božej milosti charakter otvorenosti a službe aj ľuďom a rodinám, ktoré
prichádzajú z prostredia mimo Cirkvi. Tešíme sa, že nám Pán pomáha a dáva príležitosť odovzdať a šíriť Jeho
lásku, pokoj a Jeho slovo aj týmto spôsobom.
Ďakujeme mamičke Renátke Pekárovej, ktorá si pravidelne pripravuje tvorivé aktivity pre deti a je
spoluorganizátorkou týchto stretnutí.
f.)Modlitebné spoločenstvo
Správu dodala Milotka Halková
Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí. To je
dobré a príjemné pred naším Spasiteľom, ktorý chce aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy.1
Tim.1, 3-4. Na základe tohto slova sa modlitebné spoločenstvo pravidelne stretáva každú stredu v počte 8 – 10
bratov a sestier. Sme presvedčení, že modlitba je dôležitou a nenahraditeľnou súčasťou života veriacich.
Modlíme sa za ľudí nášho zboru, za uzdravenie, za naše rodiny, za mesto v ktorom žijeme, aby ľudia poznali
pravého Boha a Jeho Syna Pána Ježiša Krista. V Božom slove sa hovorí „ Proste a vezmete, aby vaša radosť
bola úplná „ Ján 16,24. Aj my môžeme prežívať radosť z vypočutej modlitby. Členovia modlitebného
spoločenstva sa pravidelne zúčastňujú Aliančného modlitebného týždňa a Modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý
sa uskutočňuje každý rok v januári. Našou túžbou je, aby aj ďalší ľudia z nášho zboru sa stali modlitebníkmi
a aby sme mohli spolu zápasiť o záchranu viacerých, lebo to je vôľa Božia, aby všetci ľudia boli spasení.
g.) Spevokol
Spevokol poslúžil v rámci vianočných, veľkonočných a svätodušných sviatkov. Stretávame sa pravidelne v čase
pôstu a Veľkej noci, svätodušných sviatkov ako aj v čase adventu a Vianoc. Sme vďační za každého kto svoje
srdce otvoril pre túto službu a srdečne pozývame aj ostatných,
h.) Hudobné skupiny
Tešíme sa, že v našom cirkevnom zbore máme hudobnú skupinu pozostávajúce z mladých, ale aj starších
členov cirkevného zboru. Sme Pánu Bohu vďační za nadaných hudobníkov (klavír, husle, basa, gitara, bubon,
flauta), spevákov a speváčky. Aktívne sa podieľajú nielen na stretnutiach mládeže, dorastu, mužov a rodín, ale
aj na Službách Božích a pravidelne v rámci mládežníckych, misijných a rodinných Služieb Božích. Ďakujeme
za týchto ľudí a zároveň sme vďační aj im za ich službu.
i.) Zborový časopis
Správu pripravila šéfredaktorka nášho zborového časopisu Zuzana Karabínová.
Rok 2018 bol v našom cirkevnom zbore bohatý na udalosti a ja ďakujem Pánu Bohu za to, že svojím
požehnaním silno pôsobil nielen pri ich organizácii ale aj pri možnostiach ich zaznamenania , pri tvorbe nášho
zborového časopisu „Hrádocký prameň“. V tomto roku sa nám podarilo vydať ďalšie tri čísla s rozsahom po
20. Zachytili sme dôležité a neopakovateľné okamihy nášho zborového života. Tento rok sme vydali už jeho
20- číslo. Som preto vďačná Pánu Bohu za dostatok požehnania, inšpirácie a síl pri jeho tvorbe. Ďakujem
mojim stálym spolupracovníčkam s. farárke Aničke Belanji a sestre Monike Gabčovej . Ďakujem aj všetkým
tým, ktorí boli ochotní prispieť reportážou či fotografiou k tomu, aby náš časopis bol pestrý, zaujímavý pre
všetky vekové kategórie a 100%-ne autorsky „hrádocký“. Hrádocký prameň sa v roku 2018 sa držal svojej
hlavnej línie – pôsobiť cestou von a pôsobiť cestou dovnútra. Ísť von v zmysle – pôsobiť misijne, vysielať
signály navonok, do spoločnosti o tom, kým sme, čím žijeme, prinášať reportáže, dôležité údaje, kontakty tým,
ktorí o nás ešte nevedia alebo z rôznych dôvodov medzi nás prísť nemôžu. Putuje do domácností aj mimo
Liptovského Hrádku. Ísť do vnútra v zmysle – pôsobiť na vnútro človeka – osloviť ho, duchovne posilniť,

povzbudiť, motivovať a deklarovať tým, že život s Bohom je krajší, plnší a pre každého. Náš časopis sa rodí
v dôvere. Dôverujem Pánu Bohu, že vždy pošle tie správne nápady a myšlienky. Dôverujem svojim autorom, že
nezabudnú a vždy spracujú svoj príspevok. Ďakujem predsedníctvu cirkevného zboru, že vkladá do mňa dôveru
pri písaní a Hrádocký prameň vníma ako dobrý misijný nástroj.
j.) Internetová stránka- web-stránka
Súčasťou našej vnútromisijnej činnosti je aj tvorba a a pravidelná správa internetovej stránky. Vznikla z potreby
ľudí informovať o dianí v našom zbore, dôležitých kontaktoch a udalostiach, pozývať medzi nás, vysvetľovať,
kto sme a čo je našim cieľom. Je tiež nástrojom pre posilnenie vo viere. Každý týždeň si môžeme prečítať
nielen to, čo sa v zbore pripravuje, ale aj to, čo sa v ňom udialo. Na web-stránke www.ecavlh.sk je možné
prečítať si aj elektronický Hrádocký prameň, vrátiť sa k udalostiam, ktoré sme spolu prežili, zaspomínať pri
fotografiách. Uvedené články sú výpoveďou našej viery, preto sa stávajú prostriedkom, vďaka ktorému môže
človek nájsť radosť, posilnenie, nadobudnúť istotu, že zbor je tým miestom, kam patríme a kde sme vítaní.
k.) Skupinka mladých mužov
V priebehu roka 2018 sa vy profilovala aj skupinka mladých mužov, ktorí sa zatúžili stretávať pri Božom slove
a vzájomne sa povzbudzovať na ceste viery a osobných zápasoch. Tejto aktivite sa veľmi tešíme a vyprosujeme
Božie požehnanie.

V. Pastorálna činnosť
Pastorálna starostlivosť prebiehala aj počas roka 2018 a to v domácnostiach, v nemocnici ale hlavne v
osobných rozhovoroch a stretnutiach mimo domáceho prostredia, či nemocnice.. Aj v tomto smere vás prosím o
spoluúčasť v záujme o ľudí okolo nás a aj o podnety a informácie, že je tu možnosť sprevádzania aj farárom,
možnosť návštevy v domácnosti aj v nemocnici za účelom povzbudenia a posilnenia viery, či prislúženia
sviatosti Večere Pánovej.

VI. Činnosť presbyterstva a výbory
Presbyterstvo
Zborové presbyterstvo sa stretlo na zasadnutí 3 krát. Hlavnými témami stretnutí boli záležitosti spojené nielen s
organizačnými potrebami, ale boli to aj vnútromisijné potreby a duchovné smerovanie cirkevného zboru.
Všetkým presbyterom ďakujeme a vyprosujeme Božie požehnanie pre nich a pre ich rodiny.
Výbory
V zbore máme výbory, ktoré ako poradné orgány presbyterstva. V priebehu minulého roka pracoval
hospodársky výbor, stavebný a vnútromisijný výbor, ktorý riešil aktuálne výzvy a potreby v rámci života zboru.
Súčasťou hospodárskeho výboru sa stala aj Anna Žiaková, ktorá prevzala ekonomické záležitosti spojené s
fungovaním cirkevnej MŠ a zboru.
Ďakujeme za službu a obetavosť v rámci hospodárenia Ivici Multáňovej, Vlaste Jančiovej, Marienke Mackovej,
Jankovi Pavlíkovi, Olive Vrbičanovej a Aničke Žiakovej. V rámci vnútromisijnej práce rodine Plachtinskej,
Gabčovej, Babicovej, Karabínovej, Pavlíkovej, Čupkovej, Pekárovej, a tiež členom modlitebného spoločenstva.
V rámci stavebného výboru: Michalovi Belanjimu, Jankovi Pavlíkovi, Ivanovi Plachtinskému, Ivanovi Gabčovi
a Dušanovi Ilavskému.

VII. Vzdelávanie
Vyučovanie náboženstva
Náboženstvo sa vyučuje na 2. základných školách, 3. stredných a 2. materských školách formou biblického
krúžku pre najmenších. Nemáme katechéta, takže náboženstvo sme v minulom roku vzučovali: Anna Belanji,
Michal Belanji, Daniel Hanko a Viera Mosná. Na základných školách sme učili v šk. Roku 2017/2018 234
žiakov, na stredných školách 42 žiakov a v materskýh školách 25 detí. Tento šk. Rok 2018/2019 sa učí 226 detí
na základných školách a 40 na stredných školách. V materských školách učím 29 detí.
Vyučovanie náboženskej výchovy v školách je súčasťou riadneho vyučovania ako povinne voliteľný predmet.
Povzbudzujem rodičov a starých rodičov, aby neboli ľahostajní, čo sa týka kresťanskej výchovy na školách, ale
aby svoje deti a vnúčatá podporovali v navštevovaní náboženstva. Biblické krúžky v materských školách sú
otvorené pre všetky deti bez rozdielu vierovyznania. Vyučovanie prebieha po dohode s vedením škôlky, na
základe súhlasu rodičov dieťaťa . Vďaka Pánu Bohu už tretí rok prebieha aj na našej Cirkevnej škôlke
vyučovanie biblických príbehov.
Práca s mladými žiakmi a študentami je v dnešnej dobe veľmi náročná aj vzhľadom k dobe v akej žijeme.
Ľahostajnosť, neúcta k starším, strata rešpektu a bázne, vzbura a neústa k autoritám sa odráža aj v postoji voči
Bohu a duchovným záležitostiam. Počítačové hry a iné výdobitky dnešnej doby v negatívnom zmysle kradnú
deťom detstvo, fantáziu, dušu. O to viac je naše poslanie aj v tomto prostredí potrebnejšie a sme radi, že smieme
vniesť do sveta tejto generácie Božie hodnoty a princípy Božieho kráľovstva. Modlite sa preto prosím aj za túto
oblasť našej služby.
Cirkevná materská škola
V predošlom roku došlo k personálnym zmenám vo fungovaní a riadení CMS. Momentálny tím je pre nás
veľkým povzbudením a dôvodom ku vďačnosti, pretože uchopil víziu škôlky a zhostil sa jej vedenia veľmi
dobre. Radosťou sú pre nás spokojné hlasy rodičov a pozitívne ohlasy z okolia a z verejnosti.
Správa o činnosti CMS je súčasťou prílohy.

Poďakovanie
Úprimne poďakovanie patrí v prvom rade nášmu Pánu Bohu, skrze ktorého sme, hýbeme sa a trváme...
Ďakujeme za každý dar aj výzvu do ktorej sme mohli vstúpiť s vedomím Jeho vernosti. Sme vďační, že aj v
zápasoch, otázkach a rozhodnutiach ktorým čelí náš cirkevný zbor v poslednom období, môžeme vnímať Božie
zaopatrenie a sprevádzanie.
Ďakujeme tiež už spomínaným vedúcim a členom tímov, ktorí pracujú s rôznymi vekovými skupinami ľudí;
presbyterom, br. dozorcovi, s. zástupkyni dozorcu, br. kurátorovi, členom hospodárskeho, vnútromisijného
a stavebného výboru; s. kostolníčke, kantorke, technikom a zvukárom, hudobníkom a spevákom;
modlitebníkom; br. školníkovi, ktorý nám v zime aj vykuruje miestnosť pre detskú besiedku a biblické hodiny.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú pri tvorbe zborového časopisu; sestrám, ktoré pomohli s prípravou
občerstvenia pri rôznych príležitostiach; sestrám, ktoré pomohli pri upratovaní kostola; sestrám, ktoré pomohli
s vyberaním cirkevnej dane; vďaka patrí každému ochotnému darcovi; každému menovanému aj
nemenovanému človeku, ktorý akýmkoľvek spôsobom pomohol, bol a je našou súčasťou.
Vďaka patrí každému z vás, ktorí prichádzate k spoločným Službám Božím a stretnutiam, aby sme mohli
navzájom tvoriť spoločenstvo Božieho ľudu, ktorý ďakuje, chváli, načúva, miluje a slúži.
Mgr. Anna Belanji (zborová farárka)
Príloha: Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti v CMŠ za prvý polrok šk. roka 2018/2019
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Základné identifikačné údaje :
Názov školy :

Cirkevná materská škola Koráb

Adresa školy:

Hviezdoslavova 1785, 033 01 Liptovský Hrádok

Telefónne číslo:

0918 828 184

Elektronická adresa škoy: www.cms-korab.sk
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Zamestnanci CMŠ: Zuzana Martinková – riaditeľka MŠ
Ľubica Plachtinská – učiteľka MŠ
Beáta Mináčová
– prevádzkový pracovník

Údaje o počte detí materskej školy:
Materskú školu v školskom roku 2018/2019 navštevuje 19 detí, z toho 5 dievčat a 14 chlapcov,
zaradených do jednej triedy s celodennou formou výchovy a vzdelávania. Rok pred začiatkom
povinnej školskej dochádzky sú 4 deti, z toho jedno dieťa má odloženú povinnú školskú
dochádzku.

Údaje o aktivitách a prezentácií materskej školy na verejnosti:
Materská škola sa realizovanými aktivitami počas prvého polroka snažila deťom spríjemniť
a skvalitniť pobyt v materskej škole so zámerom robiť ho zaujímavý, atraktívny a obohacujúci,
v každej oblasti. Výchova a vzdelávanie detí v cirkevnej materskej škole je obohatená
o biblické príbehy a o všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v pokojnej a tvorivej atmosfére.
Cieľom aktivít bolo utvárať pozitívnu a príjemnú klímu v celej materskej škole, vytvárať
podmienky pre zlepšenie vzťahov medzi učiteľkami a deťmi, deťmi navzájom, medzi
materskou školou i rodičmi, vzájomného rešpektu a tolerancie. Vzájomnými aktivitami sme sa
snažili rozvíjať u detí poznatky a obohacovať elementárne vzťahy k iným organizáciám,
k prírodnému prostrediu, okolitému svetu, k zdravému životnému štýlu, tradíciám i národnému
povedomiu. No predovšetkým k viere v nášho Pána, ktorý nám dáva budúcnosť a nádej. Ciele a
poslanie našej materskej školy sú zamerané na poskytovanie výchovy a vzdelávania v duchu
kresťanskej morálky.

Akcie v I. polroku:

- návšteva z mestskej polície
- jesenná olympiáda
- púšťanie šarkanov v Kráľovej Lehote
- návšteva mestskej knižnice
- vďakyvzdanie, jesenné tvorivé dielne
- návšteva múzea s tvorivou dielňou
- príchod Mikuláša
- vianočná besiedka
- pečenie a zdobenie vianočných medovníkov
- vianočné vystúpenie v kostole
- projekt „Zdravé zúbky“
- návšteva soľnej jaskyne
- divadlo zpod Spišského hradu s rozprávkou „ O čudnom vajíčku“
- súťaž o „Najkrajšieho snehuliaka“
- lyžiarsky výcvik

Údaje o výsledkoch hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti CMŠ:
Počas prvého polroka školského roka sme s deťmi pracovali podľa Školského vzdelávacieho
programu „Koráb plný bezpečia a lásky.“ Hlavným cieľom našej výchovy a vzdelávania v MŠ
bolo dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne pre vstup
do prvého ročníka ZŠ a pre život v spoločnosti. Dosiahli sme veku primeranú úroveň poznatkov
detí vyplývajúcich z jednotlivých výkonových i obsahových štandardov Štátneho vzdelávacieho
programu. U nových detí bolo naším cieľom čo najrýchlejšie adaptovanie sa na kolektív
materskej školy a odpútanie sa od rodičov.
Dbali sme na zvýšenú pozornosť stimulovaniu primeraného sociálneho vývinu každého dieťaťa.
Emocionálny a morálny vývin dieťaťa, jeho schopnosť spolupracovať a vzájomne sa
rešpektovať sme formovali prostredníctvom včleňovania dieťaťa do spoločných hier. Viedli
sme deti k tomu, aby zhodnotili výsledky svojich činností a takisto zhodnotili činnosti svojich
kamarátov.
Zvýšenú pozornosť sme venovali aj oblasti grafomotoriky. Dbali sme na správny návyk úchopu
písacieho a kresliaceho materiálu a správny návyk polohy sedenia pri činnosti. Viedli sme deti
k tomu, aby dostatočne využívali plochu papiera. Jemnú motoriku každého dieťaťa sme
rozvíjali rôznymi manipulačnými, výtvarnými a pracovnými činnosťami. Prosociálne správanie
a empatiu sme u detí rozvíjali čítaním krátkych biblických príbehov a modlitieb z knihy „Po
celý rok s Bohom“
Ďalším pretrvávajúcim problémom je nesprávna výslovnosť detí. Rečový vzor pedagóga,
zámerné vytváranie dostatku podnetov a možností na verbálne i neverbálne vyjadrovanie,
rozvíjali u deti slovnú zásobu a viedli ich k počúvaniu s porozumením. Dbali sme na to, aby sa
aktívne zapájali do rozhovoru, diskusií, aby akceptovali hovoriaceho (neskákali do reči).

Predčitateľskú gramotnosť dieťaťa sme rozvíjali aj pomocou reprodukcie maľovaného čítania
rôznych detských kníh atď. Dôležitá a nevyhnutná je spolupráca s rodičmi dieťaťa, ktorý má
daný problém a odporučili sme im logopedickú starostlivosť u špecialistu.
Učiteľky dbali na vekové a individuálne osobitosti dieťaťa, volili vhodné formy, metódy
a prostriedky, motivovali deti pre danú činnosť a tým rozvíjali jeho kompetencie. Učiteľky
vzájomne spolupracovali, čím vytvárali dobrú klímu v triede.

