
Obrazová príloha k správe o misijnej práci v Evanjelicko-luteránskej 
ingrijskej cirkvi v Rusku za rok 2010 

Prílohu pripravil Mgr. Július Matta 

 

 

Mládežnícka hudobná skupina 
„Heartline“ s ktorou som prežil 
radostné aj ťažké chvíle počas 

nácvikov, koncertov a formovania 
mladých muzikantov. Počas roku 

2010 sme okrem mnohých 
koncertov v cirkevných zboroch 

a kresťanských kluboch zapísali aj 
3 štúdiové nahrávky a 1 videoklip.  



 

 

 

 

Každoročne sa venujeme 
vyučovaniu pracovníkov. 
Pripravujeme semináre 

v cirkevných zboroch pre  
začiatočníkov v práci s deťmi, 

v teologickom inštitúte pre 
pokročilých pracovníkov, tiež 

seminár pre pracovníkov 
s mládežou.    



 

 

 

 

 

Destké a mládežnícke priestory v koltušskom 
cirkevnom zbore počas rekonštrukcie. Plocha 
100m2 nebola rozumne využitá, kopili sa tam 
staré nepotrebné veci a tak som vypracoval 

projekt na rekonštrukciu, ktoré zborové 
presbyterstvo schválilo. Zostalo už iba zohnať 
materiál, pomocníkov a zopár tisíc rubľov. So 
staršími mládežníkmi sme postavili 1 priečku, 
vymysleli nové dvere a tým vytvorili kuchynku 

pre mládež a šatňu pre deti, vyrovnali podlahu, 
zateplili, položili plávajúcu podlahu, dlaždice, 

nový koberec, vyčistili a vymaľovali steny, kúpili 
nový nábytok, pretože ten starý už doslúžil. 



 

 

 

 

Takto sa nám to spoločnými silami 
podarilo. Pán Boh požehnal našu 

snahu a prácu. Do „nových“ 
priestorov sme dostali aj novú 

hudobnú aparatúru. Mojou 
úlohou je starať sa o tieto 

priestory a tiež naučiť mládež 
samým sa starať o svoje priestory 

a správne zaobchádzať 
s technikou. 



 

 

Našou snahou je pomáhať a rozvíjať 
prácu s deťmi a mládežou v 

cirkevných zboroch. Detský adventný 
sviatok v CZ Chietamiaky. Staré mamy 

so svojimi vnúčatami sa dokážu 
priamo v kostole po službách Božích 

aj spolu zahrať. U nás doma spolu 
s rodinou diakona Alexandra 

Mitjakova slúžiaceho pod Uralom 
a Pavla Isaeva – pomocníka 

koltušského CZ. 



 

 

 

 

Každoročný konfirmačný tábor-
škola. Tí v bielom sú 

konfirmandi a tí druhí sú 
študenti práce s mládežou 

a tiež dobrovoľníci – ich vedúci. 
Po polroku od konfirmácie 

organizujeme pre nich 
stretnutie – môj kresťanský 

život po konfirmácii.  



 

 

 

Rodinka Denisa a Eugenii 
Kempi, ktorých som sobášil 

v roku 2009. O rok nato som sa 
stal krstným otcom malého 

Nilsa.  

Cesta zborového spevokolu do 
Fínska k partnerskému 

cirkevnému zboru. 



 

 

Mládežnícky časopis „Výber“ je nový 
projekt, na ktorého realizácii sa 
podieľame spoločne s mnohými 

dobrovoľníkmi a samozrejme s fínskymi 
evanjelikmi. Vo Fínsku existuje 

najčítanejší mládežnícky časopis Nuotta, 
ktorý sa časom vyvinul vo veľkú 

organizáciu, pod ktorú spadá aj internet 
a televízia.  S týmito skusenými ľuďmi je 

veľmi príjemné spolupracovať a tvoriť 
nový časopis pre evanjelikov v Rusku. 



 

 

 

 

 

Na záver: 

Strechy „severnoj stalici“ – 
Petrohradu. Pohľad  na 

Ermitáž z veže chrámu sv. 
Izáka.  

Drevené domy v dedinách 
v republike Karélia. 


