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Téma: Je Pán Boh dovolenkový typ? 

 

 

 

 
              

            



SLOVO NA ÚVOD 
 
     Prinášame do vašich domovov druhé číslo zborového časopisu nášho 
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
Kraľovany, ktorý vychádza ako občasník a slúži 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.  
     Prvé číslo vyšlo bez názvu. Premýšľali sme a hľadali nejaké pomenovanie, 
ktoré by charakterizovalo náš zbor a našu obec. Žiadali sme o pomoc aj vás, 
a keďže neprišiel žiadny návrh, rozhodli sme sa, že ponecháme názov „Zborový 
časopis“.  
     Nachádzame sa v letnom období, ktoré mnohí spájajú so 
svojimi prázdninami, s dovolenkami, výletmi a chvíľami oddychu. Tomuto 
ročnému obdobiu sa venuje aj náš časopis. Prinášame pohľad na Božiu 
dovolenku, do pozornosti dávame zaujímavé miesta, ktoré sa oplatí navštíviť, 
v zdravotnom okienku pomenúvame niekoľko cenných rád, predstavujeme 
vám nápad na domáce tvorivé dielne, ponúkame niečo aj pre chutnú kuchyňu 
a budeme sa venovať aj téme Reformácia, aby stále v našich mysliach 
rezonovalo jej 500. výročie. 

 
 

Prajeme vám príjemné chvíle pri čítaní. 

 
 
                                      Nebeský Bože, Tvorca všehomíra, 
                                      v ústrety Tebe pieseň nesie sa, 
                                      tisíce svetov Tvoja ruka zdvihla, 
                                      na Tvoje slovo vznikli nebesá. 
                                      Pred Tvojím trónom, Bože zaplesám, 
                                      si mocný Boh, si lásky Pán. 
                                     Celý svet múdro riadiš, Bože sám, 
                                     Si Otec náš a slávy Kráľ.      
                                                                             (Ev. spevník, pieseň č. 628,1.verš) 

 
 
 

 



TÉMA:  Je Pán Boh dovolenkový typ? 
 

Niekomu sa názov témy môže zdať nemiestny až poburujúci. Nie vždy je vhodné 
ľudské vlastnosti, opisy, problémy, aktivity pripisovať Pánu Bohu. Ale verím, že 
keď tieto riadky dočítate do konca, že pochopíte zmysel názvu i celej témy.  
 
Kreslený úvod k téme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niekedy nepotrebujeme počuť, len vidieť a pochopíme. 

Niekedy nepotrebujeme ani počuť, ani vidieť, 
ale cítiť, prežiť, aby sme v mnohom zmúdreli. 



1. Aktívny Boh 
Od prvej stránky Biblie až po tú poslednú čítame o Pánu Bohu, že je Bohom 
živým a konajúcim. Čítame o tom, ako stvoril svet, vyriešil kauzu prvého 
hriechu, vypracoval plán na záchranu Noácha, pozastavil čiernu stavbu 
babylonskej veže, bol skúšajúcim učiteľom patriarchu Abraháma, majiteľom 
cestovnej kancelárie a zároveň aj sprievodcom na ceste z Egypta do Kanaánu, 
prísnym sudcom pre hriešneho kráľa Dávida. Čítame o Bohu v Novej zmluve, 
že bol darcom živého daru pre Zachariáša a Alžbetu, trpezlivým prednášajúcim, 
ktorý musel odolávať mnohým nepríjemným otázkam zo strany diabla 
i predstaviteľov židovského národa, bol obetavým Vykupiteľom, 
nevysvetliteľne pôsobiacim Posvätiteľom, ktorý mal zručnosti aj z kardiológie 
a mnohé srdcia vyliečil. A ešte mnohé iné Božie pôsobenia, skutky, činy by sme 
našli v Biblii – v Knihe kníh.  
 

Ale aj náš život je knihou, ktorá prináša svedectvo o aktívnom Bohu. O Bohu, 
ktorý nás ešte v prenatálnom období nášho života sformoval po stránke 
telesnej, duchovnej i duševnej. O Bohu, ktorý nás v živote obklopil ľuďmi, ktorí 
boli a sú pre nás vzácni a ktorí vnímali a vnímajú našu hodnotu. O Bohu, ktorý 
nás až doposiaľ chránil, ktorý sa so všetkou zodpovednosťou stará o nás, ktorý 
nám dáva všetko, čo pre svoj život potrebujeme.  
 

Skús v tejto chvíli sám sebe vymenovať päť konkrétnych momentov tvojho 
života, v ktorých sa Pán Boh pri tebe samom dokázal ako aktívny Boh.  
Verím, že vieš vymenovať aj viac. Lebo práve si prišiel na to, že keby Pán Boh 
nebol aktívny, neprežíval by si dnešný deň, nemal by si strechu nad hlavou, 
nemal by si pokrm pred sebou, nemal by si milujúcich ľudí okolo seba, nemal 
by si kúsok zdravia v sebe, nemal by si nádej a istotu pre ďalšie dni svojho 
života.  
 
2. Božia dovolenka 
Iba jedenkrát v Biblii čítame, že Pán Boh oddychoval. Po šiestich stvoriteľských 
dňoch, po skonštatovaní, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré, si doprial deň 
siedmy, v ktorom oddychoval.  
 
Na všetkých ostatných miestach Biblie, vo všetkých ostatných svedectvách ľudí 
sa objavuje Pán Boh ako vyslovene aktívny Boh - živý a konajúci. Koná zo svojej 
moci, koná zo svojej lásky a hlavne koná stále. Nikdy nespí, nikdy nie je priveľmi 
unavený, nikdy nie je príliš vzdialený, nikdy nemá obsadenú linku, nikdy nie je 
nedostupný a ani nikdy si nenárokuje na čas len pre seba. Pán Boh chodí s nami 
všade, aj na dovolenku. Je blízko nás vždy, cez deň i v noci. Je s nami, prežíva 



čas študijný/pracovný i oddychový s nami. Bdie nad nami, chráni nás aj vtedy, 
keď my spíme. Je naším zodpovedným, starostlivým nebeským Otcom.  
 

3. Práca – človek - dovolenka 
Mohli by sme povedať: Keď máme žiť na Boží obraz, podľa Božej podoby, tak 
ako sme boli Pánom Bohom stvorení, máme byť rovnako k práci zodpovední a 
pracovití ako On. Tak nás viedli naši rodičia a starí rodičia a k rovnakej 
zodpovednosti a pracovitosti máme viesť ďalšie generácie aj my. Vlastným 
príkladom i láskavým napomínaním. Aj apoštol Pavol veriacim do mesta 
Tesaloniky o práci napísal (2 Tes 3,10): „Ak niekto nechce pracovať, nech ani 
neje.“ 
 

A predsa aj človek potrebuje čas oddychu, čas strávený mimo uponáhľaného 
pracovného tempa, čas venovaný rodine. Tak ako máme nasledovať Božiu 
aktivitu, máme po vykonanej práci nasledovať aj čas, ktorý nám vyhradil pre 
oddych, čas, ktorý potrebujeme. Je jedno, kde ho budeme tráviť. Jeden v tom 
čase potrebuje zmeniť prostredie, odísť z domu, druhý si vie najlepšie 
oddýchnuť vo svojom vlastnom. Jeden k oddychu potrebuje ticho a samotu, 
druhý hluk televízie, počítača, rádia a inému dobre padne vyjsť do spoločnosti 
rodiny, priateľov a známych. Každý najlepšie pozná sám seba. 
 

Je však dôležité, aby čas s oddychom, čas bez práce, nebol časom bez Boha. 
Tak ako On stále bdie nad nami, ako On nás všade sprevádza, ako On nás vždy 
chráni, máme aj my počítať s Ním. A nielen v tom, že On vždy bude aktívny voči 
nám, ale že sa my dokážeme ako aktívni a verní kresťania, ktorí nezabudnú ani 
v dovolenkovom čase so zloženými rukami ďakovať za Božie požehnanie, prosiť 
o ochranu. Kresťania, ktorí svoj deň voľna začnú i končia nad otvorenou 
Bibliou. Kresťania, ktorí svoju vieru životom dokážu, nech sú doma alebo na 
opačnom konci krajiny či sveta.  
 

Či si dovolenkový typ alebo nie, nezabúdaj na to, kto ti čas tvojho života dal. 
Nezabúdaj, že aj cez leto nás lúče Božej svätosti osvecujú, aby sme boli rovnako 
v skutkoch, slovách i myšlienkach svätí (bezhriešni) a lúče Božej lásky nás 
zohrievajú, aby sme stále cítili, že Pán Boh je s nami.  
 

A odpoveď na otázku? Pán Boh nepotrebuje dovolenku, lebo všetko, čo robí 
deň čo deň a noc čo noc, robí z lásky, ochoty a radosti pre nás a nepozerá na 
seba. Ale nám nebráni si dopriať čas oddychu, ba odporúča ho, len nás 
napomína, aby sme ani vtedy nezabudli na Neho.  
                                                                                    (Autor: Zuzana Brdiarová)                     



Oslava Božieho stvorenia 
 

Zem, to miesto v našich srdciach najdrahšie, 
stvoril Boh, lebo vie, čo je najlepšie. 

Svetlo nazval dňom a tma je noc, 
len On má nad všetkým veľkú moc. 

 

Ďalej oddelil oblohu od vôd 
a pravdaže ešte vody od vôd. 

 

Ba na tretí deň už súš vykukuje, 
more sa novému menu raduje. 
Byliny svoje hlávky vystrkujú, 

stromy sa na ne milo usmievajú. 
 

Nebo si ozdoby vyžaduje, 
slniečko zrazu nad dňom kraľuje. 

Mesiac i hviezdy pokrývajú 
plášť tmy, v diaľke sa mihotajú. 

 

Nastal čas nebeské vtáctvo poslať, 
či morské zvieratá do vody dať. 

 

A šiesty deň stvorenia už nastáva, 
dobytok, plazy, poľnú zver vytvára. 

„Ach!“ vzdychne si, „ešte tu niečo chýba.“ 
Na svoj obraz sa užasnuto díva. 

„Stvorím človeka, Adam sa bude volať, 
o všetko tvorstvo sveta, mal by sa starať.“ 

 

Posledný deň náš Pán už len oddychuje, 
svoje veľdielo s nadšením pozoruje. 

 

Ďakujeme, Bože, za prírodu krásnu, 
či za jej melódiu čistú i jasnú. 
Za kopce pyšné a púšte šíre, 

za rieky dlhé, jazerá číre. 
Samozrejme aj mnoho ďalších darov máme, 

za ktoré Ti, Pane, úprimnú úctu vzdáme. 
                                                                                                  (autor: Eva Gregorová) 



VEDELI STE, ŽE... 
 

                                                  

 
Pri Liptovskom Mikuláši nájdete  
takzvanú Tatranskú madonu.  
Ide o najväčšiu mozaiku z mincí na svete,  
ktorá pozostáva zo 115-tisíc kúskov. 
 
 
 
 
 
 

                                                         Sad Janka Kráľa v Bratislave je 
                                                                        najstarším verejným parkom 
v Európe. 
 
 
 
 
 
 
 
Na Lomnickom štíte vo výške 2634 metrov  
nájdete najvyššie položenú záhradu v Európe. 
 
 
 
 
 
 

                                                  Štátna mincovňa v Kremnici je  
                                                  najdlhšie pracujúci výrobný podnik na 
Slovensku. 

 

 



 Bratislava a Viedeň sú najbližšie susediace hlavné mestá v Európe.  
      Delí ich len 60 kilometrov. 
 
 Známe hollywoodske hviezdy majú predkov zo Slovenska.  
      Napríklad je to Angelina Jolie, Paul Newman či John Malkovich. 
 
                                                                         
 
                                                                      
                                                                     Nielen nad mostom SNP v Bratislave  
                                                                     nájdete ufo. Jedno sa nachádza  
                                                                     aj v bratislavskej Vrakuni. 
 
 

 
 
 
 
      Najmenšou obcou na Slovensku je Havranec.  
       Žije v nej len 11 ľudí. 
 
 
 
 
 

 Aj na Slovensku máme takzvaný Slovenský čínsky múr.  
Dlhý je asi 60 kilometrov a tiahne sa od vrchu Sitno až k rieke Ipeľ. 

 
 
 Slovensko sa nazýva aj krajinou hradov. Nájdete ich u nás viac ako 300. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Prevzaté(www.cas.sk)   
(pripravila: Veronika Kušnieriková)  



Príbeh: MŔTVY ALEBO ŽIVÝ? 
 

Raz v lete sa vnúčik slávneho vedca postavil pred starého otca. V ruke za 
chrbtom skrýval vtáčika, ktorého vybral z klietky v záhrade. Z očí mu sršalo 
zlomyseľné huncútstvo. Spýtal sa deda: „Je kanárik v mojej ruke mŕtvy alebo 
živý?“  
„Mŕtvy,“ odpovedal mudrc. Chlapec otvoril ruku, zasmial sa a vtáčik odletel.  
„Neuhádol si!“ uškrnul sa na dedka. Keby bol dedo povedal „živý“, chlapec by 
bol vtáčika stlačil a zadusil. Mudrc pozrel na vnúčika a povedal:  
„Pozri sa, odpoveď bola v tvojich rukách!“ 
 

Smrť a večný život máme vo svojich rukách. Aj tie najmenšie a najjednoduchšie 
rozhodnutia, ktoré dnes robíš, ovplyvňujú tvoju časnosť i večnosť.                             
 
                                                                                  (pripravila: Zdenka Ondrejková) 

 

 

   
 

 

Čas na modlitbu  
 

Som šťastný, Pane, že sa znova začína leto a môžem sa tešiť z energie Tvojho 
slnka. Som Ti vďačný za rána, keď ma budí slnko do nového dňa. Ďakujem Ti za 
teplý dážď, ktorým dáváš vlahu na polia. Teším sa z oddychu a dovoleniek. 
Prosím o Tvoju ochranu pre ľudí, ktorí si užívajú čas dovoleniek. Pomáhaj aj 
tým, ktorí v lete pracujú. Bože, ďakujem Ti za prácu, ktorú konám. Ale bolí ma, 
keď vidím okolo seba nezáujem o Tvoje kráľovstvo, a tak sa aj v tejto veci 
obraciam k Tebe v nádeji, že Ty nás vypočuješ. Amen 

(autor: Bohuslav Kušnierik) 
 



Kreatívne okienko: PLETENIE Z PAPIERA 
 
Otravujú Vás ponukové letáky? Zaberajú Vám miesto? Neverili by ste, čo 
všetko sa z nich dá vyrobiť.  
 
Stačí málo pomôcok:  
► papierové ruličky - čím viac - tým lepšie 
►dva kartóny na vytvorenie dna košíka 
►jednu krabicu alebo  plechovku, ktorá bude slúžiť  
     ako forma, ktorú budete opletať 
    (Bez nej sa zle udržiava tvar pri pletení. Môže to byť    
     čokoľvek, čo bude vyhovuje rozmerom a dajú sa k  
     tomu zachytiť štipcami osnovné papierové ruličky)  
►pravítko alebo meter a ceruzku 
►nožnice      
►lepidlo na papier - Herkules je osvedčený 
►štetec 
►štipce na bielizeň 
 
Ako postupovať pri pletení: 
1. Podľa formy obkreslíme 2x dno na kartón a  
    vystrihneme.  
2. Na jedno dno rozložíme a nalepíme ruličky.  
3. Druhým dnom prvé prikryjeme.  
4. Počet ruličiek musí byť na jednej strane párny,  
     na druhej nepárny.  
5. Do rohov dáme dve ruličky, to robí pevný roh..  
 
Ako postupovať pri zapletaní ruličiek:  
1.Ruličky ohnite súbežne s dnom pod susednú ruličku. Za ňou zalomte, aby 
bola  
    koľko hore a zachyťte štipcom. 
2.Pleťte stále ďalej, a keď budete pri konci ruličky, napojte ju novou.  
3.Týmto spôsobom pokračujte, až kým neprídete do požadovanej výšky vášho  
    košíka, dekorácie... 
4.Keď sa dostanete na záver zasuňte ruličky pod dve ďalšie ruličky dovnútra  
    a opäť pokračujte dookola.  

                                                                               (pripravila: Lucia Kolková) 



                                                             TIP na dobrú knihu:      

                                                                ZLODEJKA KNÍH  

                                                                (Markus Zusak) 
 
                                                             Táto kniha rozprávapríbeho dvanásťročnom                       
                                                             dievčati, ktoré sa volá Liesel a o jej ťažkom, ale   
                                                             zároveň krásnom  detstve. Príbeh sa odohráva  
                                                             počas druhej svetovej vojny v Nemecku.  
                                                              
                                                             Liesel sa dostane v tejto krajine ku pestúnskym   
                                                             rodičom, kde sa snaží začleniť hlavne v škole. 
                                                             Spolužiaci si z nej uťahujú, lebo nevie čítať.  
 
Tento nedostatok sa snaží čo najrýchlejšie odstrániť hlavne s pomocou svojho 
adoptívneho ocka. Ten je ochotný učiť ju písmená, slová a po nociach s ňou čítať  
knihu - Príručku hrobára, ktorú ukradla na pohrebe svojho brata. Jej detstvo je 
ovplyvnené aj dvoma špeciálnymi ľuďmi v jej živote. Jedným je židovský utečenec 
Max, s ktorým sa skamaráti a spolu s jej rodičmi ho ukrývajú v pivnici. Druhým je 
jej sused Rudy, s ktorým každý deň vymýšľajú rôzne huncútstva. Ich priateľstvo 
prerastie v  lásku. Liesel popritom aj s Rudyho pomocou kradne knihy, ktoré 
pomáhajú nielen jej prežiť ťažké časy.  
 
Kniha, rovnako ako film, má viacero zaujímavostí. Jednou z nich je určite vnímanie 
momentov druhej svetovej vojny z pohľadu dvanásťročného dievčaťa. Postava 
rozprávača vás taktiež nenechá chladnými. Je to dráma o temnote vojny, v ktorej 
nechýbajú napínavé momenty,  ale zároveň si udržiava ľahkosť a chvíľkami 
bezstarostnosť detstva.   
                                                                                                     (autor:Agáta Hadová) 

 

 

 

Čas na vtip 
 

- Všimol som si, že tvoj otec má opuchnuté líce. To od zubov? 
- Nie, od modlitby. 
- Netáraj... 
- Netáram. Včera sme sa spoločne modlili Modlitbu Pánovu. Keď sme prišli po 
„ale zbav nás zlého“, otec sa pozrel na mamu. No a ona si to všimla! 



REFORMÁCIA 

 
V prvom čísle nášho časopisu, v článku o Dr. M. Lutherovi došlo k chybe, preto 
uverejňujeme opravu: „Jeho zdravotný stav sa zhoršil v r. 1527 a zomrel v r. 1546.“  
 
Pojem „reformácia“ 
Slovo reformácia pochádza z latinského slova „reformatio“ a znamená obnovenie. 
 
Udalosť „reformácia“ 
Keď vnímame reformáciu aj ako prelomové hnutie, zlomovú udalosť stredoveku 
a cirkvi, nikdy nehovoríme o snahe založiť novú cirkev. Nebola to vízia ani mužov 
15. storočia, ktorých voláme predreformátori (Ján Hus, Ján Viklef, Peter Vald, 
Hieronym Savonarola) a ani reformátorov 16. storočia (Martin Luther, Filip 
Melanchton, Ján Kalvín, Ulrich Zwingli).  Všetci menovaní vnímali, že vtedajšia 
cirkev sa vzdialila od právd Písma svätého a učenia Pána Ježiša a túžili, aby cirkev 
si priznala svoje poblúdenie a vrátila tam, odkiaľ by mala vychádzať, keď Kristus je 
uholným (základným) kameňom viery a cirkvi. 
Ale predstavení cirkvi mali pocit, že nie je potrebné nič meniť. Nepomohlo ani 
vypísanie 95. téz, ani snem vo Wormse a ani snem v Ausgburgu. Luthera a jeho 
nasledovníkov vyhlásili za kacírov, ktorí sa svojim učením vzdialili od cirkvi. Ale ani 
tento tlak neutíšil silnejúci hlas tých, ktorí  Lutherove učenie počúvali a princípy 
reformácie si osvojovali.  
 
Základné princípy reformácie 
Sola gratia – Jedine milosť – je to úprimná súcitnosť a láska Boha k človeku, na  
základe ktorej Pán Boh konal a koná. 
Sola redemptione Christi – Jedine vykúpenie Kristom – spasení - pre večný život 
zachránení môžeme byť jedine tým, že prijmeme fakt, že Pán Ježiš nás vlastnou 
smrťou vykúpil.  
Sola fidei – Jedine viera – princíp hovorí o zachraňujúcej viere, ktorá uchopí zvesť   
o Kristovej smrti a vzkriesení ako jedinú pravdu o spasení človeka. 
Sola scriptura – Jedine Písmo – celé učenie našej cirkvi vychádza z Písma, ktoré je 
prameňom viery a pravidlom života. 

Výzva reformácie 
Reformácia to nie je len historická udalosť, ktorá sa udiala a teraz je len 
záznamom v historických knihách. Reformácia je proces. Cirkev má byť stále  
 
reformujúca sa, stále obnovujúca sa, aby sa už nikdy nevzdialila od Krista, od 
Písma a od učenia o Božej milosti.   



Teda, usilujme sa v tomto jubilejnom roku, aby s vánkom histórie zaviala aj 
túžba, aby aj dnešná naša cirkev a cirkevné zbory v nej boli stále sa 
obnovujúce. 

 
(autor: Zuzana Brdiarová) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                             (autor: Andrej Vojčák) 

 



POĎME SPOLU DO KUCHYNE 

 
 

 
 
V horúcich letných dňoch radi dopĺňame náš jedálny lístok chutnými šalátmi. 

Prinášame vám dva zaujímavé recepty. 
 
 

Šalát z červenej repy 
Suroviny: varená červená repa (cvikla) 
                  šunka alebo jemná saláma 
                  uvarené vajcia 
                  strúhaný syr 
                  tatárska omáčka alebo jogurt 
                  soľ, korenie 
Postup: Suroviny nakrájame na malé kocky, pridáme tatársku omáčku alebo 
jogurt, zmiešame a dochutíme (soľ, korenie). Podľa vlastnej chuti môžeme 
pridať aj cesnak, drvené vlašské orechy alebo zavárané uhorky. Tanier môžeme 
ozdobiť nastrúhaným syrom, hráškom, kukuricou alebo bylinkami.  
 
 
Pikantný šalát 
Suroviny:  500 g jemnej salámy 
                   4-5 kyslých uhoriek 
                   300 ml sterilizovanej kápie 
                   2 cibule 
                   3-4 strúčky cesnaku 
                   2-3 feferóny 
                   4 PL oleja 
                   2 PL horčice 
                   1 PL octu  
                   300 ml ostrého kečupu 
                   menšia konzerva šampiónov 
Postup: Suroviny nakrájame na malé kúsky, zmiešame, dochutíme (soľ, korenie, 
vegeta, cukor, ocot, olej, horčica, kečup) a pred podávaním necháme postáť 
v chladničke.                                                                               

                                                                                      (pripravila:Zuzana Brdiarová) 



OKIENKO PRE DETI 
                                                                     

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                
                                                                                                                  

                                                                                                               

 

Vymaľuj si loptu:  12: červená  
                                 13: modrá  
                                 14: čierna            
 
 

 

 
                                                                                             Uhádni hádanku:                                                                                                                   
                                                    
 
 
                                                                                             Pomôž prasiatku prejsť   
                                                                                       cez bludisko k hubke. 
 
     
 
 
 
                                                                                                  Pospájaj body  
                                                                                                a vyfarbi obrázok 
 
 
 
 
Uhádni hádanku                                               
 V pekný deň nám z neba svieti,  
v lete teší všetky deti. 
 Jeho lúče krásne hrejú, 
 kvietky sa už naňho smejú.               
Čo je to? (oknls) 
 



Nájdi 10 rozdielov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                (Pripravila: Katarína Schmidtová) 



NOVÉ a STARONOVÉ v CIRKEVNOM ZBORE 
 

                            

 V mesiaci apríl bol nad vchod do chrámu 
naištalovaný baner, ktorý nám má pripomínať  
jubilejný rok reformácie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Slávnosti k 500. výročiu reformácie (23. apríl, Partizánska Ľupča) 
V 1. nedeľu po Veľkej noci sa v našom chráme nekonali Služby Božie, lebo sme 
s ostatnými veriacimi Liptova a Oravy ďakovali Pánu Bohu, že sa o nás, Jeho 
cirkev, stará. Slávnosti sa začali Službami Božími, potom bol odhalený pamätník 
a po obednej prestávke s rôznorodými aktivitami (koncert, divadlo, výstava, 
prednáška, predaj kresťanskej literatúry, prezentácia) bol v základnej škole 
pripravený  program pre deti, v kultúrnom dome pre dorast a mládež 
a v kostole pre dospelých. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Stretnutie spevokolov cirkevných zborov Oravy (7. máj, Párnica) 
 

                                                                  Už je každoročnou tradíciou,  
                                                                  že v poveľkonočnom období sa stretnú  
                                                                  zborové spevokoly Oravy a vo svojich  
                                                                  piesňach oslavujú Hospodina.  
                                                                  Tak tomu bolo aj tento rok. Na Božiu oslavu  
                                                                  spievali spevokoly z cirkevných zborov:  
                                                                  Leštiny, Veličná, Istebné, Párnica, Žaškov,  
                                                                  spevokol Grupa dla Pana z Dziengelova  
                                                                  a náš zborový spevokol.  

 
 Deň matiek (14. máj) 
V druhú májovú nedeľu v chráme Božom ďakovali deti vo svojich básniach 
a piesňach Pánu Bohu, že dal im milujúce mamy a ďakovali aj svojim milovaným 
mamám za všetku ich lásku a obetavosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 V tú istú nedeľu bol rodičmi a krstnými rodičmi ku krstu svätému prinesený 

Martin Ševčík.  

 Nasledujúcu sobotu, 20. mája, vstúpili do stavu manželského  
      Jana Šlichtíková a Pavol Hatala.  
 



 Konfirmačná slávnosť (4. jún) 
Po dvojročnej príprave nastal čas slávnostný pre troch mladých ľudí, ktorí túžili sa 
priznať ku krstnej zmluve, vyznať svoju vieru v Trojjediného Boha, sľúbiť vernosť 
Bohu i našej cirkvi a prvý krát pristúpil k spovedi a k sviatosti Večere Pánovej.  
Boli nimi: Adrián Had, Anna Mešková a Viktória Zjarová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Víkendovka dorastu a mládeže (16.-18. jún, zborový dom Párnica) 
Dorast a mládež nášho cirkevného zboru a cirkevného zboru v Párnici si urobila 
spoločný víkend v zborovom dome v Párnici. Spoločne sa zamýšľali nad podobami 
ľudského šťastia. V sobotu sa mladí zúčastnili športovo-misijného podujatia Online 
cup v Oravskej Porube a v nedeľu služieb Božích v chráme Božom v Párnici.  

                            
 
 
 
 
 
 
 
 Deň pokánia (18. jún) 
Dňa 12. júna uplynulo 6 rokov od požiaru v našom chráme. Túto udalosť sme si 
v Deň pokánia pripomenuli na službách Božích, počas ktorých bola prisluhovaná aj 
sviatosť Večere Pánovej.  

 
 V uplynulom období bola pre cirkevný zbor spustená: 
webová stránka:          www.kralovany.ecavlos.sk 
e-mai:                             czkralovany@gmail.com 
facebooková stránka: Cirkevný Zbor Kraľovany         (pripravila: Zuzana Brdiarová) 

 

mailto:czkralovany@gmail.com


 

 

 

 

POZNÁŠ SLOVENSKO? 
 

V nasledujúcom kvíze máš možnosť si overiť svoje poznatky o krajine, v ktorej 
žiješ.  
 

1.  Jeden z najznámejších slovenských kaštieloch na Východnom Slovensku: 

a.) Kaštieľ Humenné 

b.) Kaštieľ Fričovce 

c.) Kaštieľ Betliar 

 

 
 

 

2. Jeden z najznámejších artikulárnych kostolov na  Slovensku: 

a.) Artikulárny Kostol v Istebnom                  

b.) Artikulárny Kostol v Leštinách 

c.) Artikulárny Kostol v Hronseku 

 

 
 

3.  Slovenské Hrady sú veľmí pekné a známe spoznávate tento hrad na 

obrázku? 

a.) Hrad Trenčín                                                    

b.) Hrad Beckov 

c.) Hrad Bojnice 

 

 

 
 

4. Spoznali by ste na obrázku jeden z najväčších hradov v Európe, ktorý sa    

     nachádza na Slovensku?  

a.) Pustý Hrad pri Zvolene                                    

b.) Spišský Hrad 

c.) Nitrianský Hrad 

 



 

 

5. Najväčší artikulárny kostol v Strednej Európe je? 

a.)  Kostol v Svätom Kríži 

b.) Kostol v Kežmarku 

c.) Kostol v Hronseku 

 

 

 
6. V akom meste sa nachádza na Slovensku sa nachádza Modrý kostolik? 

      a.) Trnava 

      b.) Bratislava 

      c.) Košice 

                                                      

 

 

 

 

 

 
                           ZDRAVOTNÉ OKIENKO 

 

                                                Prisatý kliešť, uštipnutie hadom či včelou, úpal  
                                                    a mnohé dalšie úrazy alebo ochorenia   
                                                    sú nepríjemné zdravotné problémy, ktoré môžu   
                                                    znepríjemniť prázdniny, dovolenku či výlet.     
                                                    Na tie najčastejšie sa teraz pozrieme bližšie. 
Kliešť 

 prichyteného kliešťa treba odstrániť pinzetou: zachyťte telo kliešťa čo najbližšie pri 
koži. Pevne, ale opatrne ťahajte kliešťa priamo z kože von – už sa neodporúča 
kliešťom točiť, ani kývať zo strany na stranu. Nepoužívajte mydlo, ani olej, aby ste 
kliešťa usmrtili pred jeho odstránením z kože. Nemali by ste ho vyberať holými 
rukami.vytiahnutého kliešťa usmrťte - najlepšie vložením do liehupostihnuté 
miesto následne dezinfikujte lekárskym liehom, alebo aspoň dobre omyte 
vodou a mydlom 

Správne odpovede (1.c, 2.b, 3.a, 4.b, 5.a, 6.b) 

 



Kontaktujte lekára, ak: 

 časť kliešťa (hlavička) ostala v koži 

 sa vytvoril v danej oblasti akýkoľvek fľak (najmä ak je červený, uprostred bledý 
a postupne sa rozširuje) 

 miesto sa javí byť infikované (rastúca bolesť, začervenanie, opuch až hnis) 

 sa objavili príznaky, ako je horúčka, bolesť hlavy, závraty, zimnica, stuhnutá 
šija, bolesti kĺbov alebo svalov 

 

Uštipnutie hadom (vretenicou) 

 ranu nechajte voľne krvácať, spontánne sa tak čistí 

 poranenému zaistite maximálny pokoj s vylúčením akéhokoľvek pohybu 
a odstráňte všetky sťahujúce predmety (šperky, hodinky, tesné oblečenie) 

 postihnuté miesto sa snažte umiestniť pod úroveň srdca, napr. poranenú 
končatinu necháte voľne visieť z nosidiel, vždy ju ale znehybnite dlahou 

 čo najrýchlejšie zaistite transport zraneného na odborné vyšetrenie 
s minimom vlastného pohybu postihnutej osoby. Najvhodnejší je transport 
poležiačky. 
 
Uštipnutie včelou 

Pri miestnej reakcii: 

 odstráňte žihadlo pinzetou, bodnuté miesto potrite slanou vodou, 
dezinfekčným prostriedkom alebo kolínskou vodou 

 priložte ľadový alebo alkoholový obklad a natrite miesto poštípania 
protialergickým gélom (Fenistil gél, Dapis gél), poprípade podajte 
antihistaminikum (Zodac, Zyrtec, Claritine)                 

 po pichnutí do krku alebo úst treba hneď cucať kúsok ľadu alebo si dať do úst 
studenú lyžicu a čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc 
 
Úpal 

 hlavnou zásadou je postupné ochladzovanie (príliš rýchla zmena teploty tela 
môže viesť k rozvoju tepelného šoku) a náhrada tekutín 

 okamžité vyhľadanie chladného prostredia s prístupom čerstvého vzduchu, 
uvoľnenie, prípadne  úplné odstránenie odevu 

 ďalšou voľbou je sprchovanie vlažnou vodou, priloženie vrecka s ľadom na 
zátylok, pod pazuchy a na slabiny 

 ak je prítomná porucha vedomia, uložiť človeka do stabilizovanej polohy na 
bok a zavolať lekársku pomoc 
                                                                                        (autor: Andrea Tabačáková) 



TIP na pekný výlet: KOLIBA PANORÁMA 
 

                                                                         
                                                                        Veľa krát, keď som cestovala vlakom                
                                                                        okolo Nezbudskej Lúčky, som so  
                                                                        zvedavosťou pozerala z okna na kopec,  
                                                                        ktorý bol na jeho vrchu ohraničený    
                                                                        plotom so slovom PANORAMA. Nedávno  
                                                                        som mala konečne tú možnosť tento  
                                                                        „mnou sledovaný kopec“ navštíviť. 
                                                                         
     V skutočnosti sa jedná o reštauráciu s veľkým a pestrým priestranstvom po 
celom kopci, na ktorý dokonca nie je ani náročné vyjsť. Vedie k nemu kľukatá 
cestička priamo z vlakovej stanice Nezbudská Lúčka-Strečno. Okrem toho, že sa 
jedná o slovenskú reštauráciu plnú tradičných a slovenských špecialít, je tu aj 
nádherný výhľad na hrad Strečno, dedinku aj jej okolie. Tento pohľad sa ponúka 
priamo pri spomínanom plote s dreveným nápisom PANORAMA. V okolí 
reštaurácie sa nachádzajú rôzne zaujímavé rozprávkové domčeky, postavičky a 
zvieratká, malý drevený kostolík a dokonca i drevený koč. Celé okolie reštaurácie 
spestrujú ešte pobehujúce živé zvieratá ako kone, kozy, pávy či ovečky. 
     Na celom tomto mieste sa mi najviac páči to, že za krátku jazdu vlakom a krátku 
prechádzku sa vám naskytnú pekné pohľady všade okolo vás, deti majú možnosť 
povenovať sa zvieratkám, či zahrať sa na detskom ihrisku a okrem toho všetkého 
sa ešte aj výborne najete.                        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
                                                                                             (autor: Kristína Kováčová) 



OZNAMY 
 

...srdečne pozývame na... 
 

Služby Božie v Kraľovanoch (chrám Boží) každú nedeľu o 8.30 h. 
Dňa 20.8. – Kajúca nedeľa – s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej 
Dňa   3.9. – s požehnaním na začiatku školského roka 
 
Služby Božie v Ľubochni (miestnosť na 1. poschodí Obecného úradu o 14.00 h.)  
9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3. 9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10. 
Dňa 20.8. – Kajúca nedeľa – s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej 
Dňa 29.10. – začiatok o 13.00 h. 
 
Rozhlasové Služby Božie (9.05 h.)     Televízne Služby Božíe (STV2 10.00 h.) 
Dňa 23.7.  z CZ Dolné Sŕnie                   Dňa 16.9.   z CZ Stará Turá      
Dňa 27.8.   z CZ Záriečie                         Dňa 17.9.   z CZ Hlboké 
Dňa 24.9.   z CZ Dobrá Niva                   Dňa 31.10. z CZ Bratislava - Petržalka 
Dňa 22.10. z CZ Vrbovce 
Dňa 31.10. z CZ Zlaté 
 
V mesiacoch júl – október bude v sakrestii nainštalovaná Výstava k 500. výročiu 
reformácie, ktorú budete môcť prezrieť každú nedeľu.  
Detský denný tábor sa bude konať v dňoch 3.–7. júla 2017 v čase 9.00 – 12.00 h.  
Dorastový tábor sa bude konať v dňoch 24.-31. júla 2017 v Gerlachove. 
Detský pobytový tábor (pre deti 7-12r.) bude v dňoch 21.-25. augusta 2017 
v Ústí nad priehradou. 
 
Dištriktuálny deň Východného dištriktu bude dňa 9. júla 2017 v Prešove. 
Misijné dni Východného dištriktu budú v dňoch 20.-23. júla 2017 
v Ľubovnianskych kúpeľoch. 
 
 
 
 

                            Bratia a sestry,  
                              prajeme vám  
 požehnaný letný, prázdninový a dovolenkový čas. 
   Nech vás Pán Boh na všetkých vašich cestách 
                         sprevádza a chráni. 
 


