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Aktivity a stretnutia v Evanjelicko-luteránskej Ingrijskej cirkvi v Rusku
(ELCIR), 2010
Správu pripravil:
Miesto pôsobenia:

evanjelický farár – misionár v ELCIR,
pracovník s deťmi a mládežou, Mgr. Július Matta
Výbor pre prácu s deťmi a mládežou v ELCIR
Teologický inštitút, Koltuši
Cirkevný zbor sv. Georgia, Koltuši
Cirkevný zbor sv. Márie, Petrohrad

Cirkev na celej zemi žije z Božieho Slova, ktoré je večné, meniace a
formujúce ľudské srdcia a mysle. Moja služba v Rusku bola aj v tomto roku
orientovaná na deti a mládež v cirkevných zboroch a to priamo aj nepriamo.
Priama práca sa diala na stretnutiach mládeže, dvoch hudobných skupín,
detských, konfirmačných a mládežníckych táboroch, službách Božích –
detských, mládežníckych, poobedňajších a večerných. Nepriama, pri vyučovaní
a formovaní budúcich detských a mládežníckych pracovníkov v Teologickom inštitúte, taktiež ako člen
„dozornej rady“ v Teologickom inštitúte a tiež pri spolupráci s mládežníckym celocirkevným
časopisom „Vybor“. Okrem toho sa mi z milosti Božej podarilo aktivizovať staršiu mládež resp.
dospelých členov koltušského cirkevného zboru a spoločnými silami sme po odobrení zborovým
presbyterstvom začali s rekonštrukciou detských a mládežníckych priestorov rozlohou 100m2. V jeseni
po rozhodnutí zborového presbyterstva a pozvaní farárom cirkevného zboru Michailom z Petrohradu,
som začal úzku spoluprácu s tamojším cirkevným zborom.
Manželka Oľga, dlhoročná pracovníčka s deťmi a mládežou v tomto roku urobila rozhodnutie
zmeniť svoje pracovné smerovanie a niekoľko mesiacov sa venovala výchove našej dcérky Ester.
V oblasti kde žijeme je skutočný problém so škôlkami, pretože sú preplnené. Koncom roka,
v decembri, si našla dočasnú prácu ako pokladníčka v obchodnom centre. Prácu v cirkvi po nej
prevzala mladšia spolupracovníčka. Oľga však zostala ako ochotná a dobrovoľná pomocníčka pri
zostavovaní, prekladoch a jazykových úpravách mládežníckeho časopisu.
Ďakujeme všetkých modlitebným spoločenstvám aj jednotlivcom za modlitebnú podporu.
Ďakujeme všetkých ochotným darcom za finančnú podporu. Ďakujeme všetkým priateľom misie, ktorý
sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili a priložili srdce aj ruky k rastu a rozvoju zahraničnej misie
v ECAV na Slovensku a teda vlastne mimo našej krajiny. Po piatich rokoch života v Rusku, môžem
smelo povedať, najkrajšieho kúska zeme. O to viac vnímam hĺbku Božieho Slova, ktoré zaznelo ešte
Józuovi pred vchodom do zasľúbenej zeme: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo
Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. (Józua 1,9) Pre život v cudzej krajine, v inej
kultúre a cirkvi potrebujem smelosť a silu každý deň. Som si istý, že to potrebuje každý kresťan pri
svojej dennodennej práci a službe. A práve vtedy, keď sú všetky moje istoty, zvyky na ktoré som bol
zvyknutý a ktoré dodávali istotu, práve vtedy keď sa vnímaš ako cudzinec tohto sveta znie Boží hlas
o sile a odvahe, veľmi podstatných vlastnostiach muža. Preto čas od času ako farár vímam, aké
podstatné je keď ma mení a formuje Pán Boh svojím Slovom. A keďže aj my, tak ako Izraelský národ
nehľadiac na Božie zázraky s nami, zabúdame, bojíme sa, strácame radosť zo života s Bohom
a závidíme všetkým okolo a ich úspechu, potrebujeme spoločenstvo cirkvi, aby sme si znovu
pripomenuli a znovu prežili Božiu prítomnosť a reálnosť nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý nám dáva
odpustenie hriechov, istotu spásy a starostlivosti o nás.
Ďakujeme Pánu Bohu za prežitý rok 2010 v našej misijnej práci v Rusku. Žalm 115,1
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Január 2010,
Dátum
02.-03.01.10
04.-07.01.
06.-10.01.
10.01.
13.-15.01.
17.01.
17.01.
19.-21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
26.-28.01.
29.-31.01.

Stretnutie, aktivita
Príprava na stretnutie konfirmandov a mládeže
Stretnutie mládeže a konfirmandov 2009, Koltuši
Kurz pracovníkov s mládežou, 6. stretnutie, Teologický inštitút, Koltuši
Slávnostné služby Božie s požehnaním a vyslaním pracovníkov do služby
Práca v kancelárii
2. nedeľa po Zjavení – Služby Božie, CZ Jukki, Haapakangas
Stretnutie mládežníckej hudobnej skupiny
Práca v kancelárii
Stretnutie mládežníckej hudobnej skupiny
Stretnutie s pracovníkmi – prípravava 3 dňového dorastového stretnutia
Stretnutie mládežníckej hudobnej skupiny
Príprava na Kurz pre pracovníkov s deťmi
Kurz pracovníkov s deťmi, 2. Stretnutie, Teologický inštitút, Koltuši

Február 2010,
Dátum
2.-3.02.
5.-7.02.
8.02.
9.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.-19.02.
21.-23.02.
28.02.

Stretnutie, aktivita
Seminár „Riadenie práce v cirkvi“, Teologický inštitút
Stretnutie mládeže v CZ Jukki
Vybavovanie dokladov, cudzinecká polícia
Nahrávanie v štúdiu s mládežníckou skupinou
Práca v kancelárii
Príprava na stretnutie pracovníkov a výboru
Pracovné stretnutie so spolupracovníkmi
Stretnutie výboru práce s deťmi a mládežou
„Maslenica“ – cirkevný a tradičný sviatok
Zhodnotenie a príprava nového kurzu „Pracovník s mládežou“ pre
Teologický inštitút
Stretnutie dorastu, CZ Vyborg, (kvôli chorobe som sa nezúčastnil)
Služby Božie – CZ Koltuši, Stretnutie s mládežou
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Marec 2010,
Dátum
2.03.
3.03.
4.-5.03.
6.-8.03.
10.-11.03.
12.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.-19.03.
19.-20.03.
23.-24.03.
26.-27.03.
28.03.
28.03.
30.03.
31.03.

Stretnutie, aktivita
Večerné služby Božie
Práca v kancelárii
Príprava na seminár pre staršiu mládež „Chodíme spolu“
Seminár pre staršiu mládež, CZ Vidlici
Práca v kancelárii
Stretnutie mládeže
Stretnutie mládežníckej hudobnej skupiny
Vybavovanie dokladov - cudzinecká polícia
Večerné služby Božie
Pracovné stretnutie so spolupracovníkmi, spoločné plánovanie
Stretnutie mládežníckej hudobnej skupiny
Práca nad mládežníckym časopisom „Vybor“
Prípravné stretnutie hudobnej mládežníckej skupiny
«Вербное воскресение» - detský sviatok, CZ Koltuši
Koncert so skupinou „Heartline“, kresťanský klub „Kontekst“, Petrohrad
„Pokoncertové“ stretnutie mládeže
Práca v kancelárii

Apríl 2010,
Dátum
1.4.
2.4.
6.4.
7.4.
9.4.
10.4.
11.4.
14.4.
15.4.
17-18.4.
19-20.4.
21.4.
23.4.
25.4.
26-27.4.
28.4.

Stretnutie, aktivita
Práca v kancelárii
Vybavovanie dokladov na cudzineckej polícii
Večerné služby Božie
Práca v kancelárii
Stretnutie skupiny Heartline
Veľkonočné stretnutie v kostole sv. Márie v Petrohrade
Koncert skupiny Heartline v kostole sv. Márie v Petrohrade
Práca v kancelárii
Stretnutie s mládežou
Stretnutie pracovníkov s deťmi – Nové nápady na letné detské tábory
Oprava detských a mládežníckych priestorov v CZ Koltuši
Práca v kancelárii
Stretnutie skupiny Heartline
Služby Božie – CZ Koltuši, Stretnutie s mládežou
Oprava detských a mládežníckych priestorov v CZ Koltuši
Práca v kancelárii
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Máj 2010,
Dátum
1-3.5
3.5.
5.5.
7.5.
10-12.5.
15.5.
17.5.
18-21.5.
22.5.
23.5.
24-25.5.
26.5.
27.5.
28-31.5.

Stretnutie, aktivita
Stretnutie mládeže v Koltušiach T: Láska nemôže byť bez...
Pohovor so záujemcami o štúdiu mládežníckej práce
Práca v kancelárii
Oprava detských a mládežníckych priestorov v CZ Koltuši
Práca nad projektom „5 farieb“
Stretnutie s pánom biskupom a spolupracovníkmi,
Zasadnutie Detsko-mládežníckeho výboru
Vybavovanie dokladov na cudzineckej polícii vo Vsevoložsku
Oprava detských a mládežníckych priestorov v CZ Koltuši
Stretnutie v kresťanskom Kontekts klube v Petrohrade
Stretnutie mládežníckej skupiny Heartline
Oprava detských a mládežníckych priestorov v CZ Koltuši
Práca v kancelárii
Príprava na cestu po Karélii
Cesta s mládežníckou skupinou po Karélii,
(Suojarvi, Kondopoga, Petrozavodsk)

Jún 2010,
Dátum
2.-4.06.
7.-8.06.
9.06.
10.-11.06.
14.-18.06.
16.06.
19.06.
21.-22.06.
23.-25.06.

Stretnutie, aktivita
Práca nad mládežníckym časopisom „Vybor“
Oprava detských a mládežníckych priestorov v CZ Koltuši
Práca v kancelárii
Mládežnícka brigáda pri kostole
English camp, pomoc pri organizácii, CZ Koltuši
Stretnutie „Попечительского совета ТИЦИ“ = Výboru teologického
inštitútu
Ivanov deň, každoročné stretnutie ingermanladských fínov
Príprava zborových priestorov na detský celocirkevný letný tábor v
Koltušiach
Príprava materiálov na konfirmačný tábor-školu
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Júl 2010,
Dátum
28.06 – 16.07.
16.-18.07.
19.07.
20.-21.07.
22.-01.08.

Stretnutie, aktivita
Dovolenka
Cesta a návrat do Ruska
Organizačná príprava na konfirmačný tábor-školu
Príprava vedúcich na konfirmačný tábor-školu
Konfirmačný tábor - škola v Teologickom inštitúte v Koltuši

August 2010,
Dátum
01.08.
03-04.08.
05-08.08.

09.08.
10.-11.08.
12.-14.08
15.08.
17.-20.08.
22.08.
23.-24.08.
25.08.
26.08.
27.-28.08.
30.08.
31.08.

Stretnutie, aktivita
Konfirmácia, CZ Koltuši
Upratovanie po konfirmačnom tábore - škole
Cesta do Fínska so zborovým spevokolom, CZ Tohmajärvi - partnerský zbor
CZ Koltuši, výročie založenia fílie Värsilä, stretnutie s prvým biskupom
Ingrijskej cirkvi – Leino Hassinen
Rekonštrukcia mládežníckych a detských priestorov, CZ Koltuši
Práca v kancelárii
Rekonštrukcia mládežníckych a detských priestorov, CZ Koltuši
Služby Božie v CZ Jukki, Stretnutie s farárom, plánovanie a príprava
spoločných projektov
Práca v kancelárii, príprava a obsluha kancelárskej techniky, nového počítača
darovaného fínmi pre prácu s časopisom
Stretnutie s Nicolasom Pannetier a Simonom Brunelom pracovníkmi nad
projektom "Kiertotie / Ümbersõit / Поворот", www.atelier-limo.eu
Prípravné stretnutie s Tommi Hakkari a Pekka Jauhiainen k vydaniu tretieho
čísla mládežníckeho časopisu
Stretnutie s domácim farárom a riaditeľom veľkoobchodu ohľadom
vybavenia detských a mládežníckych priestorov
Príprava na mládežnícke stretnutie
Mládežnícke stretnutie „Tmavé noci“, CZ sv. Mária
Príprava auta na technickú kontrolu
„celodenné očakávanie“ na technickú kontrolu auta,večer – pomoc pri
sťahovaní mládežníckeho pracovníka CZ sv. Mária
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September 2010,
Dátum
1.-3.09.
6.-7.09.
8.09.
13.-14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
20.09.-1.10.

Stretnutie, aktivita
Práca v cirkevnom zbore Koltuši
Rekonštrukcia mládežníckych a detských priestorov, CZ Koltuši
Práca v kancelárii
Rekonštrukcia mládežníckych a detských priestorov, CZ Koltuši
Práca v kancelárii
Príprava ku študentom Teologického inštitútu
6 lekcií pre študentov Teologického inštitútu – Úvod do práce s deťmi a
mládežou
Dovolenka – Izrael
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Október 2010,
Dátum
3.10.2010.
5.-6.10.
7.-8.10.
10.10.

11.-13.10.
14.10.
15.-17.10.
18.-20.10.
21.-22.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.-29.10.

Stretnutie, aktivita
Návrat do Ruska
Práca v kancelárii
Príprava na koncert
Služby Božie – 19. Nedeľa po Trojici, CZ: Jukki
Večer: Koncert s mládežníckou skupinou „Heartline“, kresťanský klub
Kontekst, Petrohrad
Práca v cirkevnom zbore Koltuši, príprava detských a mládežníckych
priestorov
Príprava na seminár pre pracovníkov s mládežou
Seminár pre pracovníkov s mládežou 2 seniorátov, CZ: Chietamiaky
Príprava mládežníckeho časopisu „Vybor“
Práca v kancelárii
Mládežnícke služby Božie, CZ sv. Mária
Príprava na 1. stretnutie (sessia) Kurzu pracovníkov pre mládež
Práca v kancelárii
Príprava na 1. stretnutie (sessia) Kurzu pracovníkov pre mládež

November 2010,
Dátum
02.11.
03-07.11.
04.11.
7.11.
9.11.
10.11.
11-12.11.
13.11.
14.11.
17.11.
21.11.
22-26.11.

Stretnutie, aktivita
Večerné služby Božie, CZ: Koltuši
Kurz pracovníkov pre mládež, 1.sessia, Teologický inštitút
Stretnutie mládeže a študentov kurzu, T: Reformácia
Služby Božie, T: Znamenia konca času, CZ: Koltuši
Príprava na služby Božie
Práca v kancelárii, večerné služby Božie v CZ sv. Mária, Petrohrad
Rekonštrukcia mládežníckych a detských priestorov, CZ Koltuši
Pracovné stretnutie spolupraconíkov
Večerné služby Božie, CZ: Koltuši
Práca v kancelárii
Služby Božie, CZ: Koltuši
Rekonštrukcia mládežníckych a detských priestorov, CZ Koltuši
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December 2010,
Dátum
01.12.
02.12.
03.12.
05.12.
07.12.
08.12.
12.12.
15.12.
16.-17.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
24.12.
25-26.12.
27.12.

Stretnutie, aktivita
Práca v kancelárii
Nácvik zborového spevokolu na slávnostné posvätenie organa v CZ sv.Maria
Rekonštrukcia mládežníckych a detských priestorov, CZ Koltuši
Slávnostné služby Božie v CZ sv. Mária, odvoz spevokolistov, vystúpenie
Večerné služby Božie, CZ: Koltuši
Práca v kancelárii
Služby Božie, CZ: Koltuši
Práca v kancelárii
Príprava na detského vianočného programu v CZ Chietamiaky
Detské služby Božie v CZ Chietamiaky, detský vianočný program
Stretnutie „Попечительского совета ТИЦИ“ = Výboru teologického
inštitútu
Príprava na služby Božie
Večerné služby Božie v CZ sv. Mária, Petrohrad, T: Radosť a pokoj z
Pánovej blízkosti
Príprava Štedrovečerného stola
Slovenské kresťanské vianočné tradície, pozvaní hostia u nás doma
Mládežnícke služby Božie v CZ sv. Mária, Petrohrad, T: Apoštol Ján

Študenti kurzu s mládežou, požehnanie do služby v cirkvi, v strede – biskup ELCIR: Arri Kugappi
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„Pracovné“ modlitebné prosby:
-

Múdrosť a požehnanie pre nového vedúceho v práci s deťmi a mládežou
Novú spolupracovníčku Simu pre Západo-ingermanlandský seniorát a taktiež za novú
spolupracovníčku - koordinátorku práce s deťmi Leru
Nových študentov - pracovníkov s mládežou
Za mládežnícky časopis „Vybor“, jeho spolupracovníkov – dobrovoľníkov
www.nuotta.com/vybor
Za Alexeja Krongolma, novozvoleného zborového farára v Petrozavodsku

Osobná modlitebná prosba:
-

Po viac ako piatich rokoch služby a života v Rusku nastal čas pýtať sa Pána Boha a tiež Vás,
ako a kde slúžiť ďalej. Kam povedú naše kroky? Aká je Božia vôľa pre našu službu a rodinu.
Ak je Božia vôľa tak o múdrosť a sily pre návrat na Slovensko.

Poďakovanie za cestu do Izraela:
-

Najväčším darom a prekapaním minulého roku bola pre nás cesta do Izraela. Ďakujeme bratovi
farárovi Jankovi Jančovi za pozvanie na tento zájazd a organizáciu celej cesty. Ďakujeme
všetkým ochotným darcom ktorí nám prispeli na túto cestu. S láskou spomíname na všetkých
Vás s ktorými sme prežili spoločné chvíle na Svätej zemi. Duchovné zážitky z tejto cesty
zostanú ešte dlho v našich srdciach a mysliach.

So srdečným a bratským pozdravom,
Július, Oľga a Ester Mattovci
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