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            Téma: Posolstvo Veľkej noci 



SLOVO NA ÚVOD 
 
     Vaše ruky práve držia prvé číslo zborového časopisu nášho Cirkevného 
zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kraľovany.  
Časopis bude vychádzať ako občasník a bude slúžiť na priblíženie nejakej 
vybranej témy a zároveň na informovanie o dianí v cirkevnom zbore, v našom 
Liptovsko-oravskom senioráte, v našej Evanjelickej a. v. cirkvi i v širšom 
kresťanskom svete.  
 

     Náš zborový časopis ešte nemá svoj názov. Necháme priestor na vaše 
kreatívne nápady, ktoré sa budú zbierať do 31. mája 2017 na farskom úrade. 
Premýšľajte s nami, aby ďalšie číslo nášho časopisu už nieslo svoj názov. Touto 
cestou vás pozývame k spolupráci aj pri tvorbe samotného zborového 
časopisu, či už formou redakčnou alebo distribučnou. 

 

     Toto prvé číslo vychádza k blížiacim sa sviatkom Veľkej noci. Pripomenieme 
si ich význam i podobu v rôznych krajinách sveta. Keďže r. 2017 je rokom 
reformácie, postupne prinesieme niekoľko dejinných súvislostí, na základe 
ktorých môžeme lepšie chápať, aký význam má pre nás dnes reformácia.  

 
Prajeme vám príjemné chvíle pri čítaní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veľkonočná 
 
 
 

Pani JAR, už v plnej kráse teší nás, 
Veľká noc, ten tichý týždeň prišiel zas. 
Na Zelený štvrtok to všetko začalo, 
Judášovi, Pána zradiť sa žiadalo. 
Posledná večera s učeníkmi nastala, 
ba hodina zatknutia sa rýchlo blížila. 
 
V Getsemanskej záhrade bozkom sa zrádzalo, 
bolesť, utrpenie, či mučenie nastalo. 
Ťažký kríž na chrbte, cesta zlá a dlhá, 
vrchom Golgota obrovský tieň sa vrhá. 
Posledný vzdych, slova nášho Pána učinia: 
„Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia.“ 
 
Nasledujúce ráno zvesili Ježišovo telo, 
odniesli ho do jaskyne, postarali sa oň vrelo. 
Cez Veľkonočnú nedeľu k hrobu sa vrátili, 
ale Baránka ležať tam žiaľ už nenašli. 
Pán Ježiš vstal z mŕtvych i vstúpil na nebesá, 
obetoval sa za nás, každé srdce plesá. 

 
                                                                             (Autor Eva Gregorová) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



                                       ZVESŤ VEĽKEJ NOCI 
 
                                      
„Nad hlavu vyložili Mu nápis viny: Toto je Ježiš, kráľ židovský.“ (Mt 27,37) 
 
     Na Golgote sa týči kríž, na kríži visí muž a nad jeho hlavou je umiestnená 
tabuľka. Na nej je v troch jazykoch napísaná vina zomierajúceho. Štyri písmená 
hovoria o tom, prečo zomiera človek.  
 

     INRI alebo JNRJ svedčí o tom, že tento muž žije posledné hodiny svojho 
života, pretože je Ježišom z Nazaretu a je kráľom židovským. Nič viac a nič 
menej neobsahuje tabuľka nad jeho hlavou. A predsa my vieme viac, a predsa 
sa stalo viac, a predsa bol viac.  

 

     Áno, rodičia Mu dali meno Ježiš, lebo anjel Gabriel im tak zvestoval. Áno, 
býval v meste Nazaret, ale pochádzal z miesta, ktoré na žiadnej mape 
nenájdeš. Áno, bol Kráľom, ale Jeho kráľovstvo nebolo z tohto sveta. Nebol len 
kráľom Židov, ale celého sveta, bol Pánom neba i zeme.  

 

     A nielen bol, ale On aj je. Lebo hoci na golgotskom kríži zomieral, hoci bol 
pochovaný, na tretí deň z mŕtvych vstal a žije, viac neumiera. Po utrpení bola 
Mu dopriata sláva večná, majestát nebeský Mu bol navrátený späť.  

 

     Preto aj dnes môžem vyznať: On je Kráľ, On je Pán. On je Kráľ kráľov i Pán 
pánov. A v neposlednom rade môže i má z mojich úst vychádzať vyznanie 
viery: Pán Ježiš je môj Kráľ. Pán Ježiš je Pánom môjho života.  

 

     Ale aj viac, lebo na kríži bol ukrižovaný aj ako môj Záchranca, môj Vykupiteľ. 
Nezomieral tam pre svoje viny, pre svoje hriechy. Moje previnenia Ho tam 
držali, pre moje previnenia tam tiekla Jeho svätá krv, pre moje previnenia On 
nevinný na Golgote zomrel. Priniesol obeť za moju záchranu, záchranu pre 
večnosť. Aby som po svojom vzkriesení mohla prebývať s Ním v nebeskom 
príbytku Jeho i môjho nebeského Otca. 

 

     Preto tak s radosťou, pokorou i úctou spievam pieseň, ktorú spievali i moji 
predkovia:   Ten na kríži moja spása, moja láska, moja česť,  
                       každá márna žiadosť vzdiaľ sa, i to, v čom stálosti niet. 
                       Pokušenia plný svet do hriechu by ma chcel zviesť;  
                       Ten na kríži moja spása, k Nemu stále utiekam sa.                         Amen 
         
                                                                                             (Autor Zuzana Brdiarová) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                  (Autor Andrej Vojčák) 

 

 

Modlitba  
Ďakujeme Ti, Pane Bože, Otče náš, že si nám dal svojho jediného Syna Pána 
Ježiša, aby si nás zachránil. Vieme, že si to nezaslúžime. On trpel na dreve kríža 
pre naše spasenie, ale my si to nevážime, sme so všetkým nespokojní, nič si 
nevážime. Ty nám dávaš čas, si trpezlivý a láskavý.  
Odpusť nám, Pane, Otče, tieto naše previnenia a nauč nás chodiť po Tvojich 
správnych cestách a konať len správne a dobré veci.  
Do Tvojich svätých rúk sa oddávame a v Tvoju milosť dúfame.    Amen 
 

                                                                                                    (Autor Adela Hadová) 



„SVETOVÁ“ VEĽKÁ NOC 

 
Veľká noc je významný kresťanský sviatok, ktorý je oslavou zmŕtvychvstania 
Ježiša Krista. Veľkonočné sviatky sa oslavujú vo všetkých kútoch sveta, ale 
každá krajina má svoje vlastné zvyky a tradície. Priblížme si aspoň niektoré 
z nich.  
 

Švédsko  
Veľká noc je v tejto krajine hlavne sviatkom vítania jari. Farba Veľkej noci je 
žltá, ktorá prevláda na vyzdobených domoch, v oknách či na stoloch. Typickým 
veľkonočným obedom je pečená baranina. Taktiež sa podáva údený losos 
s vajíčkami a slede na sladko. V tejto krajine nepoznajú polievačku ani šibačku, 
preto môžu švédske dievčatá na Veľkonočný pondelok spokojne spať.  
 

Írsko 
Čas pred Veľkou nocou predstavuje pre Írov obdobie modlitieb a pôstu. Známe 
je tzv. gúľanie vajíčok. Každý súťažiaci dostane paličku alebo lyžičku a vajíčko 
musí dokotúľať do cieľa. Ľudia vychádzajú na Veľkonočnú nedeľu do ulíc, kde 
tancujú a súťažia o koláče. Typické sú vajíčka označené krížikom. Musia byť 
znesené na Veľký piatok a každý Ír by mal na Veľkonočnú nedeľu zjesť aspoň 
jedno takéto vajíčko.   
 

Rusko  
Veľká noc sa v Rusku oslavuje o týždeň neskôr ako u nás. Rusi si nechávajú pri 
oslave týchto sviatkov požehnať v kostole kraslice, ktoré sú zafarbené vo vode 
s cibuľovými šupkami. Neskôr ich konzumujú počas veľkonočného obeda.  
 

Nemecko     
Nemeckým zvykom je veľkonočný strom, ktorý je ozdobený vajíčkami a ďalšími 
dekoráciami. Veľa ľudí sa venuje pokániu, pôstu a rôznym diétam. Sú zakázané 
zábavy, tance a plesy. Vždy na Bielu sobotu sa v Nemecku zapaľujú vatry. 
Vrchol každých veľkonočných sviatkov je pre nemecké deti hľadanie vajíčok. 
Dospelí si za túto detskú zábavku našli náhradu a sviatky si spestrujú 
veľkonočným hľadaním piva.  
 

Grécko 
Tradičným zvykom Grékov je vyhadzovanie džbánov z okien. Hluk 
rozbíjajúceho sa džbánu má vyjadrovať radosť zo zmŕtvychvstania Ježiša Krista. 
Tento zvyk je rozšírený hlavne na ostrove Korfu.  
 

 



USA 
Na Veľkú noc sa veriaci zúčastňujú služieb Božích. Duchovná stránka Veľkej 
noci je ale v tieni komercie spojenej s predajom sladkostí. V týchto dňoch sa 
v USA predajú cukrovinky v hodnote vyššej ako 10% celoročného obratu. 
V uliciach väčších miest sa konajú veľkonočné prehliadky a sprievody, na 
ktorých sa ľudia zúčastňujú v kostýmoch.  
                                                                                             (pripravila Agáta Hadová) 

 
 
 
 

VEĽKONOČNÝ BARANČEK 
 
 
Suroviny 
200 g polohrubej múky 
½ kypriaceho prášku 
2 žĺtky 
50 g práškového cukru 
2 PL vody 
2 bielky – sneh + 1 vanilkový cukor 
50 g hrozienok 
tuk a hrubá múka na prípravu formy 
 
Postup 
Múku preosejeme aj s kypriacim práškom. Žĺtka s cukrom vymiešame do 
penista, pridáme vodu, múku, hrozienka, sneh s vanilkovým cukrom, vylejeme 
do pripravenej formy, dáme piecť do vyhriatej rúry (170˚C). Vyklopíme, ak 
chceme posypeme cukrom a ozdobíme hrozienkami. 
 
Poznámka  
Cesto na barančeka si môžeme prispôsobiť podľa veľkosti formy a aj podľa 
chuti. Toto cesto je možné nahradiť cestom ako na bábovku a barančeka 
ozdobiť snehom. 
                                                                                      (pripravila Mária Kraľovanská) 
 



   Bratia a sestry, 
 

     žijeme vo veľkonočnom čase. Sviatky Veľkej noci nám pripomínajú ukrižovanie 
a radostné vzkriesenie nášho Pána. Vo svete rôznych tlakov k nám prichádza 
neochvejné slovo nášho Pána Ježiša Krista, že budeme večne žiť, pretože aj On 
žije. Veľa vecí si plánujeme, ale v našich životoch máme toľkokrát zažité, že človek 
mieni, Pán Boh mení. Nevieme, čo nás v živote čaká, s čím sa budeme boriť.     
     Ďakujme Pánovi za Jeho dobrodenie a verme, že náš život je v dobrých rukách, 
lebo tie ruky sú Božie. Ak veríš, že Ježiš Kristus žije, budeš žiť aj ty.  

Bože, ďakujeme Ti, že si sa obetoval za naše previnenia a prosíme, zmiluj sa nad 
nami pre zásluhy Tvojho Syna Pána Ježiša Kristus.  Amen 
           

                                                                      (Autor br. dozorca Bohuslav Kušnierik) 

 

PRÍBEH 
Mladá žena vyskočila z kresla ihneď ako uvidela chirurga vychádzať z operačnej 
sály. Pýtala sa: „Ako sa má môj synček? Bude v poriadku? Kedy ho môžem vidieť?“ 
Chirurg odvetil: „Je mi ľúto, robili sme, čo bolo v našich silách, ale váš syn to 
neprežil.“ Anna sa v duchu tisíckrát pýtala: „Prečo malé deti dostanú rakovinu?! 
Kde si bol, Bože, keď ťa môj syn potreboval?!“ Chirurg sa spýtal: „ Chcete byť 
chvíľku s vaším synčekom predtým, než ho odvezú na univerzitu?“ Anna prikývla.  
 
Bol to Tomášov nápad darovať svoje telo pre univerzitnú nemocnicu na štúdium. 
Hovoril, že by to mohlo pomôcť niekomu inému. Najprv som povedala nie, ale 
Tomáš naliehal: Mami, ja už to telo nebudem potrebovať, keď zomriem. Možno 
pomôže inému malému chlapcovi, aby mohol stráviť s mamou viac dní ako ja...  
  
 Anna prešla nemocnicou posledný raz po tom, čo tam strávila skoro šesť 
mesiacov. Tašku s Tomášovými vecami položila na sedadlo v aute vedľa seba. 
Jazda domov bola veľmi ťažká, ešte ťažšie bolo vkročiť do prázdneho bytu. Začala 
ukladať modely autíčok a ostatné osobné veci v jeho izbe presne na miesto, kde si 
ich vždy odkladal on. Ľahla si naprieč jeho posteľou, pritlačila k sebe jeho vankúšik, 
a vyplakala sa. Od únavy zaspala.  
 
  Snívalo sa jej, že dostala od syna takýto list: 
Drahá mamička, viem, že Ti budem chýbať, ale neboj sa, že na Teba niekedy 
zabudnem, alebo Ťa prestanem mať rád, len preto, že nie som vedľa Teba ,aby 
 



som Ti to povedal. Stále Ťa budem milovať, mami, dokonca každý deň viac 
a viac. Jedného dňa sa opäť uvidíme.  
     Dovtedy, ak by si chcela, mohla by si si adoptovať malého chlapca, aby si 
nebola taká sama. Mne by to nevadilo. Mohol by mať moju izbu a všetky moje 
veci, aby sa s nimi mohol hrať. Ale ak by si sa rozhodla pre dievčatko, asi by sa 
jej nepáčili také veci ako chlapcom. Musíš jej kúpiť bábiky a dievčenské hračky, 
veď vieš.  
     Nesmúť za mnou. Toto tu je skutočne krásne miesto. Dedko a babka sa so 
mnou zvítali hneď, ako som sem prišiel. Sú tu anjeli a veľmi rád sa na nich 
pozerám. A vieš čo? Pán Ježiš nevyzerá ako na obrázkoch. Keď som ho uvidel, 
hneď  som vedel, že je to On. On sám ma vzal k svojmu otcovi. A hádaj čo, 
mami! Ja som sa s ním normálne rozprával, ako keby som bol niekto veľmi 
dôležitý. A mám ti dať odpoveď na jednu otázku, ktorú si sa pýtala, kde bol Boh, 
keď som ho ja potreboval. Dozvedel som sa, že On bol na tom istom mieste so 
mnou, tak ako bol so svojím synom Ježišom, keď Ho ukrižovali. Vždy bol pri mne, 
a tak je aj so všetkými svojimi deťmi. Mami, a vieš čo? Ježiš ma pozval na 
hostinu.  
     Jaj, skoro som ti zabudol povedať, že už ma nič nebolí. Všetka tá rakovina 
zmizla. To ma teší, lebo som už viac nemohol vydržať tú bolesť a Pán Boh sa už 
tiež nemohol dívať, ako trpím. Takže to je asi všetko. Toto asi myslel Ježiš, keď 
jednému zo zločincov na kríži povedal: „Ešte dnes budeš so mnou v raji.“  
S láskou Tvoj syn Tomáš 
                                                                                             (pripravila Agáta Hadová) 

 

  VEĽKONOČNÝ VENIEC  

              na DVERE  

        z KINDER VAJÍČOK 
 
 

Potrebujete 
kinder vajíčka 
pevný drôt 
bavlnky 
fixy 
lepidlo alebo taviacu pištol  
akékoľvek doplnky podľa fantázie 

  
                                                                                       (pripravila Zuzana Brdiarová) 



                                         Dr. Martin LUTHER 
 
 

Keď prvý krát zaplakal v náručí matky, keď 
povedal prvé slovo, keď urobil prvý krok, keď 
prvý krát prekročil prah školy a neskôr prah 
kláštora, nik by si veru ani len nepomyslel, že 
by o ňom mohli hovoriť ľudia ešte aj dnes, že 
by sa po toľkých rokoch, desaťročiach 
i storočiach niekto mohol odvolávať na jeho 
názory. Ale Pán Boh snáď už vtedy, mal s ním 
svoj plán. 

 

  Dňa 10. novembra 1483 v meste Eisleben (Nemecko) priviedla na svet 
Margaréta, manželka baníka Hansa Luthera,  jedno z deviatich detí. Dali mu 
meno Martin.  Bola to rodina chudobnejších pomerov. Rodičia deti viedli 
v prísnosti k úcte a k pravej zbožnosti.  Možno aj odtiaľ pramenil Martinov 
pohľad na Boha ako na prísneho a trestajúceho Sudcu.  
 

     Otec túžil, aby sa Martin stal právnikom. Aj nastúpil na štúdium, ale v júli v r. 
1505 sa práva vzdal. Bolo to po tom, ako zažil búrku v lese pri Stotterheime, 
kde v strachu o život vyslovil prosbu so sľubom: „Pomôž, sv. Anna! Budem 
mníchom.“ Búrka sa šťastlivo pominula, ale jeho sľub nie. Vstúpil do 
augustiánskeho kláštora v Erfurte.  
 

     V modlení, postení a v poslušnosti rádu hľadal pokoj, ale nenachádzal ho.  
Vnímal seba ako hriešnika, ktorý nikdy nemôže urobiť dostatok dobrých 
skutkov, ktorými by si Boha naklonil k sebe. Nepoznal milostivého Boha, až kým 
sa v čítaní Písma nedostal k listu apoštola Pavla Rímskym. Až potom pochopil, 
že milostivý Boh sa o človeka už postaral, vykúpil ho pre večnosť, keď svojho 
Syna poslal na kríž, aby On jeden zomrel za všetkých. 
 

     Boh sa stal pre M. Luthera jedinou autoritou, Písmo prameňom viery 
a pravidlom života. Ale čím viac Písmo študoval, tým viac bol pohoršený 
z vtedajšej cirkvi. O situácii v cirkvi i o mylnom jej učení chcel, už ako kňaz 
a doktor teológie, diskutovať. K rozhovorom sa odhodlal po tom, ako sa 
nehanebne začali predávať odpustky, ktorými sa človek mal vykúpiť zo 
zatratenia. Ba mohol vykúpiť svojho dávno zosnulého príbuzného, či večnosť 
zabezpečiť ešte svojim žijúcim potomkom. Či vari Božie rozhodnutia môže 
človek zobrať do svojich rúk? 



     Preto na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu dňa 31. októbra 1517 
zavesil 95. výpovedí, ktorými pozýval akademickú obec a vzdelancov k diskusii. 
Chcel, aby sa spoločne pozreli k prameňom svojej viery, k Biblii ako k pravidlu 
života. Ale okolnosti sa tak vyvinuli, že vtedajšia cirkev zostala pevne stáť na 
svojich zaužívaných, hoci mnohých mylných, zásadách a myšlienky Dr. M. 
Luthera, opierajúce sa o Písmo, pohli davy, ktoré sa postavili zaň a tak vznikla 
nová protestanstská cirkev – evanjelická cirkev augsburského vyznania, ktorá 
v tomto roku oslavuje svoje 500. výročie vzniku. 
 

      Myšlienky Dr. M. Luthera sa rýchlo rozšírili po celom Nemecku i po Európe. 
Mnohí však nepochopili jeho zámer a došlo k nepokojom a krvipreliatiam. Ale 
on to tak nechcel. Ani vtedy, keď pribíjal kus papiera na dvere chrámu, ani 
vtedy, keď  bol exkomunikovaný a neskôr postavený pred snem vo Worme 
s výzvou, aby odvolal svoje učenie, na čo odpovedal známymi slovami: „Tu 
stojím, inak nemôžem, tak mi Pán Boh pomáhaj!“, ani vtedy, keď bol ukrývaný 
na hrade Warburg pod menom „rytier Juraj“. Túžil len po jednom, aby sa cirkev 
vrátila ku Kristovi.  
 

      Dr. M. Luther napísal mnoho spisov, kázní, výkladov Písma, piesní, v ktorých 
hájil svoju vieru a čistotu učenia, v ktorých vysvetľoval, čo otcovia majú učiť 
svoje ratolesti, učitelia svojich žiakov a čo majú kňazi zvestovať zverenému 
ľudu.  
 

      Popritom si však našiel čas aj na lásku. Uzavrel manželstvo v r. 1523 s bývalou 
mníškou Katarínou von Bora, ktorá mu porodila 6 detí a bola dobrou 
manželkou, matkou, hostiteľkou i oporou.  A to aj v časoch, keď si Martinova 
horlivosť, húževnatosť začali vyberať svoju daň.  
 

     Hoci už v r. 1527 sa začala pod jeho zdravotný stav podpisovať vyčerpanosť, 
jeho dom bol stále domom otvorených dverí a až do posledných dní zostal 
pilierom reformačných udalostí. Zomrel v noci zo 17. na 18. februára 1546 
v Eislebene a pochovaný bol v zámockom chráme vo Wittenbergu, kde pravé 
slovo Božie tak rád a tak horlivo kázaval.  
 
     Utíchli jeho pery, ale neutíchol jeho odkaz. Podrobnejšie o jeho odkaze a 
o reformačnom dianí sa dočítate v ďalšom čísle nášho zborového časopisu. Ak 
by ste túžili, sa viac dozvedieť o živote Dr. M. Luthera, môžete si literatúru 
požičať na farskom úrade.   
                                                                                       (pripravila Zuzana Brdiarová) 

 



OKIENKO PRE DETI 
 

            Pomôž kamarátom zajačikom                            
           vymaľovať veľkonočné vajíčka.               Lúka plná žltých hlávok, 
                                                                                 strapatí ju jarný vánok. 
                                                                                Keď si zopár vláskov chytí, 
                                                                                urobí z nich padáčiky. 

                                                    Čo je to?  
                                                  (avapúp)                                                         

 

                                                           Nájdi,  
                                                                                 ktorá cesta vedie k hrobu? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

         
             Zabav sa so sudoku 

 
 

 
 

            
                                                                       (pripravila Veronika Kušnieriková) 



NOVÉ a STARONOVÉ v CIRKEVNOM ZBORE 
 
 

Zbierka pre Cirkevný zbor ECAV Hybe (31. december 2016 - 31. január 2017) 
Dňa 27. decembra postihol požiar chrám CZ Hybe v podobnom rozsahu ako náš 
chrám v r. 2011. Toto nenechalo ľahostajných viacerých členov nášho CZ 
a svojím milodarom pomohli k oprave v celkovej výške 700 Eur.  
 
Výročný zborový konvent (29. január 2017) 
Na zasadnutí konventu bol zhodnotený r. 2016 z pohľadu duchovnej 
i hospodárskej činnosti v CZ a predostretý bol plán podujatí a prác na r. 2017.  
Rok 2017 bol zdôrazdnený ako jubilejný rok reformácie. V rámci 
hospodárskych prác bol prijatý zámer rekonštrukcie vykurovania v chráme 
Božom. Aktuálne prebieha skúška tretieho typu vykurovania. 
 
Biblická olympiáda (31. marca 2017) 
Každoročne sa v našej cirkvi koná olympiáda, na ktorej si môžu žiaci základných 
škôl a študenti stredných škôl overiť svoje vedomosti z poznania Biblie. Tento 
rok sa v Liptovskom Mikuláši seniorátneho kola biblickej olympiády  zúčastnili 
aj žiaci 6.A triedy - Terézia Hadová a Samuel Tabačák. V ich kategórii súťažilo 
23 žiakov; Terezka obsadila 6. miesto a Samko 10. miesto.  
 
Pamätné sviece k 500. výročiu reformácie 
K jubilejnému výročiu reformácie boli vyrobené olejové sviece, ktoré si 
môžete zakúpiť po Službách Božích. Cena jednej sviece je 17,- Eur. 

 

 
 

† Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti 

    3. januára   ses. Boženu Porezanú (91r.) 
    5. februára  br. Jána Hada (67r.) 
    8. februára  ses. Annu Kušnierikovú (77r.) 
   ale zanechal nám nádej vzkriesenia a večného života, tým sa potešujme. 

 
 
 



KREATÍVNA CHVÍĽA pre DOSPELÝCH  
 

V tejto osemsmerovke sa ukrýva 43 slov, ktoré pozostávajú minimálne zo 4 
písmen. Ak keby ste tam niečo našli, čo by malo menej, neráta sa to. Sú tam aj 
výrazy, ktoré sa skladajú z 2 slov, v prípade tajničky sú delené pomlčkami, 
v ostatnom prípade nie. 

 
 

FIKTÍVNY OBRAZ ALEBO SKUTOČNOSŤ? 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                       (pripravila Zuzana Brdiarová) 



OZNAMY 
 

...srdečne pozývame na... 
 

Služby Božie v Kraľovanoch (chrám Boží)  
Zelený štvrtok (13. 4.) s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej o 18.00 h. 
Veľký piatok (14.4.) s čítaním pašií o 8.30 h. 
1. slávnosť veľkonočná (16.4.) o 8.30 h. 
2. slávnosť veľkonočná (17.4.) o 8.30 h. 
Dňa 23.4. sa Služby Božie nebudú konať 
Každé ďalšie nedeľné Služby Božie o 8.30 h. 
 

Služby Božie v Ľubochni (miestnosť na 1. poschodí Obecného úradu o 14.00 
h.)  
16.4., 30. 4., 14.5., 28.5., 4.6., 11.6., 25.6.  
 

Rozhlasové Služby Božie (9.05 h.)     Televízne Služby Božíe (STV2 10.00 h.) 
Dňa 14.4.  z CZ Švedlár                          Dňa 14.4. z CZ Badín      
Dňa 23.4. z CZ Neded 
Dňa 28.5. z CZ Part. Ľupča 
Dňa 25.6. z CZ Pôtor 
 

Detská besiedka v nedeľu o 10.00 h. na farskom úrade. 
Vyučovanie náboženstva vo štvrtok od 12.05 h. v ZŠ Ľubochňa. 
Konfirmačná príprava vo štvrtok o 13.40 h. v ZŠ Ľubochňa. 
Stretnutie dorastu v piatok o 17.00 h. v zbor. miestnosti v Párnici. 
Biblická hodina dospelých v stredu o 17.00 h. na farskom úrade. 
Nácvik spevokolu v stredu o 17.45 h. na farskom úrade/v kostole. 
 

Dňa 23.4. sa  budú konať Oslavy k 500. výročiu reformácie nášho Liptovsko-
oravského seniorátu v Partizánskej Ľupči. Pripravený je bohatý program pre 
deti, dorast, mládež i dospelých. Začneme Službami Božími o 10.00 hod. 
v chráme Božom. Doprava bude organizovaná cez farský úrad.  
 

Dňa 7.5. bude v chráme Božom v Párnici Stretnutie spevokolov CZ Oravy. 
 

Dňa 4.6., na 1. sl. svätodušnú, sa bude konať Konfirmačná slávnosť. 
 

Deň pokánia, v ktorý si pripomenieme požiar chrámu Božieho, bude dňa 18.6.  
s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej počas Služieb Božích.  
 

 
 


