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SLOVO NA ÚVOD 
 

Pred pár dňami sme zatvorili dvere jedného roka, aby sme novými mohli vstúpiť do roka ďalšieho. Ďakovali 
sme Pánu Bohu za všetko, čo pre nás urobil v uplynulom roku, a zároveň sme Ho prosili, aby nás viedol rokom 
novým, rokom 2018.  
Možno ste aj vy, ako jednotlivci i celé rodiny, na prelome rokov hodnotili rok uplynulý a vyslovili svoje priania, 
svoje očakávania pre rok nastávajúci. V týchto dňoch aj nám ako spoločenstvu veriacich Cirkevného zboru 
ECAV Kraľovany prislúcha obzrieť sa späť a zhodnotiť uplynulý rok, jeho mesiace, týždne, dni.  
Pozývame vás začítať sa do Kňazskej správy ses. farárky a následne prísť na výročný zborový konvent 
a diskutovať o našom cirkevnom zbore, o duchovnom i hospodárskom živote v ňom.  
 
 

 

 

 

ROK STARÝ 
 

 

 

Rok starý do vôd vekov už zapadá.  
Ó, prijmi vďaky vrelé, Láska svätá! 

Ty večný vekov Kráľu, čo srdcia znáš, 
čuj našich žalmov chválu, Pan a Boh náš! 

 
Ty otváral si ruku a žehnal nám, 

chránil si v sveta hluku svoj Sion sám! 
Ty siroty i vdovy ochraňoval 

si každý deň a nás vždy miloval! 
 

Buď chvála Ti za to, čo nám si dal, 
či málo, mnoho, radosť, či žiaľ! 

Vždy si vedel, Pane, čo máš nám dať. 
Buď za to chválený na tisíckrát.  

 
 
 

(Autor:  Ondrej Antal) 
 

 

 

 

 



 

Kňazská správa za r. 2017 

o živote Cirkevného zboru ECAV Kraľovany 
 

ÚVODNÁ ČASŤ 

„Vtedy vošiel kráľ Dávid, posadil sa pred Hospodinom a hovoril: Kto som ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom, 
že si ma doviedol až sem? Ešte aj to si pokladal za málo, Hospodine Pane, a hovoril si aj o ďalekej budúcnosti 
domu svojho služobníka, a to je zákon pre človeka, Hospodine Pane. Čo viac má ešte Dávid hovoriť s Tebou, 
veď Ty poznáš svojho služobníka, Hospodine Pane. Pre svoje slovo a podľa svojho srdca vykonal si všetky tie 
veľké veci a oznámil si ich svojmu služobníkovi. Preto si veľký, Hospodine Pane, lebo niet Tebe podobného, a 
podľa všetkého, čo sme počuli na vlastné uši, niet Boha mimo Teba.“      (2 Sam 7,18-22) 
 
Drahí bratia a sestry, mám pre vás tri pozvánky.  
 
1. pozývam vás, aby sme si spolu s kráľom Dávidom aj my položili otázku: Kto som? a hľadali na tú otázku 
odpovede, v ktorých sa úplne pravdivo pozrieme na seba. 
 
2. pozývam vás, aby sme sa pozreli na uplynulý rok, r. 2017, a zhodnotili ho z pohľadu svojho, svojej rodiny 
a v neposlednom rade aj z pohľadu nášho cirkevného zboru.  
 
3. pozývam vás, aby sme si popri hodnotení seba, popri hodnotení uplynulého času, položili aj otázku: Akým 
Bohom je Hospodin? Ako sa prejavuje pri nás, v našom živote, v našej rodine, v našom cirkevnom zbore? Ako 
sa Hospodin prejavil v uplynulom roku?  
 
Prosím, neodmietnite moje pozvanie a pohliadnime spoločne na seba, za seba a nad seba. K tomu nech nám 
Hospodin pomáha.   
                                                                                                                                                                          Amen 

 
 

 
POZNÁMKY K SPRÁVE 
V texte objavíte: p.ú. – priemerná účasť 
                                  ( ) - označený pokles alebo nárast v priemernej účasti oproti r. 2016 
 

1. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 

Veľkou túžbou kráľa Dávida bolo postaviť chrám ako dom Hospodinov. Malo to byť miesto, kde by bola 
uložená Božia truhla s dvomi kamennými doskami, na ktorých bolo napísaných Desať Božích prikázaní. 
Miesto, kde by prebýval Hospodin. Miesto, kde by sa Boží ľud stretával so svojím Bohom. Božia vôľa však 
bola iná. Chrám v Jeruzaleme bol postavený až za vlády Dávidovho syna Šalamúna.  
V Kraľovanoch máme miesto stretávania s Pánom  
Bohom i s ostatnými veriacimi. Uprostred našich  
domov stojí chrám, ktorý bol v r. 1913 vybudovaný  
predkami a požehnaný samotným Pánom Bohom.  
K službách Božím sa schádzame každú nedeľu  
o 8.30 hod. Takýchto stretnutí bolo v r. 2017 65  
s p.ú. 42 členov (-2), čo je 14,69 %.  
 
 
 



                                                                                                      
                                                                                                
                                                                                                          V Ľubochni máme tiež  
                                                                                                          miesto stretávania  
                                                                                                          v budove Obecného úradu,  
                                                                                                          na 1. poschodí.  
                                                                                                          V r. 2017 sme sa stretávali  
                                                                                                          každú nepárnu nedeľu  
                                                                                                          o 14.00 hod., spolu 27x  
                                                                                                          s p.ú. 10 členov (0).            
 
 
Stredtýždňové večierne sa konali v pôste 4x s p.ú. 12 (+4) a v kázniach slova Božieho sme s Pánom Ježišom 
vstúpili do mesta Jeruzalem, do jeruzalemského chrámu, boli sme svedkami toho, ako Judáš prebral svoju 
mzdu za zradu a aj toho, čo sa stalo v Getsemanskej záhrade.  
V advente na večierňach - 3x s p.ú. 11 (-1) - sme spolu s Máriou prijali zvesť anjela, že sa stane matkou 
Božieho Syna, išli sme s ňou navštíviť Alžbetu a vypočuli sme si Máriin chválospev.  
 
Liturgický poriadok všetkých služieb Božích prebiehal podľa predpísaných agendálnych poriadkov služieb 
Božích našej Evanjelickej a. v. cirkvi. Na základe agendou predpísaných tém nedelí a sviatkov boli vyberané 
biblické texty, ktoré slúžili ako základ kázne slova Božieho.  
 
Kantorskou službou slúžili s. A. Hadová, K. Kováčová, K. Schmidtová.  
 
K 30.9. kostolnícku službu v chráme Božom ukončila s. E. Vojčáková. Za jej dlhoročnú obetavú službu jej patrí 
srdečná vďaka. Ešte stále sa nenašla ochotná osoba, ktorá by vykonávala kostolnícku službu. Je to veľmi ťažká 
a dlhodobo neudržateľná situácia. Prípravou miestnosti pre služby Božie v Ľubochni slúži s. M. Hadová.  
 
Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí svojimi ochotnými rukami prispeli k spoločnému dielu, aby sme mohli 
vstúpiť do chrámu a vzývať meno Hospodinovo.  
 
Dňa 23.4. služby Božie v našom chráme neboli, lebo sme sa zúčastnili v cirkevnom zbore (ďalej len CZ) 
Partizánska Ľupča Slávností Liptovsko-oravského seniorátu (ďalej len LOS) k 500. výročiu reformácie. 
Výnimočnou nedeľou bola nedeľa (4.6.), v ktorú sa konala Konfirmačná slávnosť so začiatkom o 10.00 hod., 
ako aj Deň pokánia (18.6.). Dňa 29. októbra sa služby Božie v Ľubochni konali o 13.00 hod., pretože o 15.00 
hod. sa začínali v chráme Božom v Dolnom Kubíne Slávnostné služby Božie s odhalením pamätníka k 500. 
výročiu reformácie. Na Pamiatku reformácie (31.10.) boli v našom chráme slávnostné služby Božie o 8.30 
hod. s odhalením pamätnej tabule a so zasadením pamätného stromu reformácie a o 17.00 hod. sa konali 
služby Božie s premietaním krátkeho dokumentárneho filmu Po stopách Luthera. 
 
 
Z kazateľnice Božie slovo znelo aj z úst br. Mgr. J. Solivajsa (19.3.) a Mgr. M. Gregu (30.7., 17.12.). 

 

 

2.  SVIATOSTI 

V našej Evanjelickej a. v. cirkvi, a teda aj v našom CZ v Kraľovanoch máme dve sviatosti, ktoré svedčia o Božej 
láske a milosti k človeku, a to: Krst svätý a Večeru Pánovu.  
 
 
 
 
 



 
Krst svätý 
V Krste ide o Boží prejav milosti, lásky a prijatia. Pán Boh  
krsteného posvätenou vodou očisťuje od dedičného hrie- 
chu a prijíma ho do svojej rodiny. Práve preto, že Krst svä- 
tý je Boží čin, má byť prisluhovaný iba jeden krát v živote. 
Krstia sa už novorodenci, ale v prípade, že človek nebol  
pokrstený, krstia sa aj dospelí. Krst svätý býva vykonaný  
po krstnej príprave rodičov a krstných rodičov. Sviatosť je prisluhovaná v zásade cez služby Božie. Ku Krstu 
svätému boli prinesení 3 chlapci (-2). 
 
                                             Večera Pánova 
                                                   Prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej má dve časti.  
                                                   V prvej, ktorú nazývame spoveď, môžeme vyznať svoje  
                                                   hriechy, vyjadriť nad nimi svoju ľútosť, prosiť Pána Boha  
                                                   o odpustenie a následne zaznieva zvesť o odpustení  
                                                   hriechov a to sa nazýva  všeobecné rozhrešenie. V druhej  
                                                   časti kajúci človek pokľakne pri oltári a prijme osobné  
                                                   rozhrešenie a dary svätej Večere Pánovej – v posväte- 
                                                   nom chlebe telo Kristovo a v posvätenom víne krv Kris-          
                                                   tovu. Pri Večeri Pánovej dochádza k najužšiemu spolo-  
                                                   čenstvu s milostivým Pánom Bohom. K tejto sviatosti má veriaci pristupovať 
vždy, keď sa prisluhuje. Nevládnym je možné prislúžiť sviatosť aj v domácnosti či v nemocničnom zariadení. 
Sviatosť bola prisluhovaná v Kraľovanoch 9x (1. februárová nedeľa, 4. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok, 
Konfirmačná slávnosť, Deň pokánia, Kajúca nedeľa, 1. októbrová nedeľa, 2. a 3. adventná nedeľa) a 3x 
v Ľubochni (4. pôstna nedeľa, Kajúca nedeľa, 2. adventná nedeľa). Počas služieb Božích k sviatosti pristúpilo 
108 mužov (+3) a 254 žien (0), v domácnosti prijali sviatosť 2x 2 ženy a v Zariadení pre seniorov v Dolnom 
Kubíne 1 žena; spolu bolo 367 komunikantov stola Pánovho (+3). 
 

3.  KONFIRMÁCIA 

Konfirmačná slávnosť je vstupnou bránou do kresťanskej dospelosti. Koná sa po dvojročnej príprave. Počas 
slávnosti konfirmand vyzná svoju vieru v Trojjediného Boha a zloží sľub vernosti Bohu a cirkvi.  
V r. 2017 sa Konfirmačná slávnosť konala 4.6. (2 dievčatá, 1 chlapec). Od septembra prebieha konfirmačná 
príprava katechuménov (1 dievča, 2 chlapci) podľa knihy Verím a sľubujem v utorok o 16.00 hod. Verím, že 
zo semienka vedomostí a viery raz vzrastie veľký strom viery.   
 

4. BOHOSLUŽOBNÉ VÝKONY 

Sobáš 
V úvode sme si s kráľom Dávidom kládli otázku: Kto som? Pri charakteristike seba môžu štyria mladí ľudia od 
uplynulého roku povedať o sebe: Som manžel svojej ženy a som manželka svojho muža, lebo v r. 2017 
v chráme Božom vstúpili do stavu manželského. Boli uzavreté 2 krížne manželstvá (0). Sobáše prebiehali 
podľa predpísaného poriadku v Agende ECAV. Sobášom predchádzala predsobášna príprava, v rámci ktorej 
mali snúbenci možnosť ešte lepšie spoznať samých seba.  
 
Pohreb 
Aj keď mnohým ľuďom je nepríjemné hovoriť o smrti, musíme smrť vnímať ako prirodzenú súčasť nášho 
života. Kto verí v Pána Ježiša Krista, kto verí vo vzkriesenie a večný život, ten sa smrti tela nemusí obávať, ale 
na svoju smrť sa má v pokore a odovzdanosti Bohu pripravovať. V r. 2017 si Pán Boh povolal 5 žien a 1 muža 
(-5). Pohrebné rozlúčky sa konali v chráme Božom i v Dome smútku so zaužívaným poriadkom v ECAV. 
Pohrebným rozlúčkam predchádzal rozhovor s pozostalou rodinou a v predvečer pohrebnej rozlúčky 
spievanie. Pomaly sa vytráca zvyk, stretnúť sa po pohrebe v chráme Božom a zazpievať ešte niekoľko piesní 
a modliť sa za pozostalú rodinu. 



5. BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE 

Detská besiedka 
Pán Boh je úžasným Bohom, ktorý svoju lásku prejavuje a svoju milosť udeľuje každému rovnakým dielom. 
Skláňa sa k mocným kráľom i k najmenším sveta. Preto aj v našom CZ majú svoje miesto aj naši najmladší. Je 
správne, keď rodičia a starí rodičia svojich potomkov privádzajú do chrámu, aby spoznali a zvykli si na služby 
Božie, ale organizujeme pre nich aj individuálne stretnutia. Stretnutia detskej besiedky sa konali 36x s p.ú. 9 
detí (+2) v nedeľu o 10.00 hod. S deťmi sme otvárali stránky Starej zmluvy a učili sme ich vnímať Božiu moc 
a milosť pri jednotlivých biblických postavách, a zároveň sme ich viedli, aby si uvedomili, že Hospodin je aj 
ich Bohom. Od septembra 2017 vypomáha na detskej besiedke s. Viktória Zjarová.   
Iné aktivity: Vystúpenie na 1. slávnosť veľkonočnú (16.4.), Vystúpenie ku Dňu matiek (14.5.), Detský denný 
tábor (3.-7.7. s p.ú. 18 detí), Oravský detský tábor (21.-25.8., Ústie nad priehradou), Požehnanie na začiatku 
šk. roka (3.9.), Vystúpenie na Poďakovanie za úrodu (1.10.), Koledovanie (10.12.), Vystúpenie na Vianočnej 
akadémii (25.12.)  
 
Dorast, mládež 
Taktiež organizujeme stretnutia pre dorast a mládež. Tie sa konajú v spolupráci v CZ Párnica. V r. 2017 bolo 
29 stretnutí s p.ú. 4 (-1). Konali sa v zbor. miestnosti v Párnici v piatok o 17.00 hod. Mládež sa v rámci tých 
stretnutí postupne zoznamovala s apoštolom Petrom a Pavlom. Tretí piatok v mesiaci sme sa zúčastňovali 
stretnutí dorastu CZ Oravy v klube Garáž v Dolnom Kubíne.  
Iné aktivity: Vystúpenie na Veľký piatok (14.4.), Víkendovka (16.-18.6., Párnica), Seniorálne sústredenie pre 
konfirmandov KoLOS (25.6.-28.6., Mlynčeky), Stretnutie s dorastom z CZ Veličná (11.11., Veličná), 
Víkendovka (8.-10..12., Párnica), Koledovanie (10.12.), Vystúpenie na Vianočnej akadémii (25.12.) 
 
Biblické hodiny dospelých 
Kráľ Dávid túžil spoznávať Božiu vôľu pre svoj život i pre svoje kráľovstvo. Božiu vôľu spoznávať môžeme aj 
cez štúdium Písma svätého na biblických hodinách dospelých. V r. 2017 sme ukončili cyklus o patriarchoch, 
zoznámili sme sa s obsahom 95. výpovedí Dr. Martina Luthera a s prorockou knihou Abakuk na 17 
stretnutiach s p.ú. 8 členov (0). 
 
Spevokol   
Uprostred Písma svätého nachádzame knihu Žalmy a v nej veľa žalmov kráľa Dávida. Spieval na Božiu slávu, 
po piesní vkladal svoje vyznania hriechov, svoje prosby o Božiu milosť, ochranu, požehnanie. K nácviku 
kresťanských piesní sa schádzal aj náš spevokol. Tvoria ho muži i ženy v počte 11 členov (0). Spevokol vystúpil 
na službách Božích na 1. slávnosť veľkonočnú (16.4.), na Stretnutí spevokolov Oravy (7.5., Párnica), na 
Poďakovanie za úrodu zeme (1.10.), na Pamiatku reformácie (31.10.) a na Vianočnej akadémii (25.12.) 
 
Iné vnútromisijné aktivity 
K iným vnútromisijným aktivitám CZ patrilo: 
- pečenie oblátok, ktoré prebiehalo v mesiaci november na farskom úrade. Vďaka  
  patrí sestrám, ktoré obetovali svoj čas a aj deťom a dorastu, ktorí oblátky  
  rozniesli po našich domácnostiach 
- zájazd na Slávnosti Liptovsko-oravského seniorátu k 500. výročiu reformácie  
  (23.4., Partizánska Ľupča) 
- aj v r. 2017 sa niektoré rodiny zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do  
  krabice od topánok“ a poslali sme do Srbska 17 vianočných darčekov pre detí zo  
  sociálne slabších rodín 
- niekoľko bratov a sestier z nášho CZ sa zúčastnilo divadla Krvavý trón (12.11.,  
   Liptovský Hrádok) a opery Hrad prepevný (26.11., Partizánska Ľupča) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 



6. VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA  

Vyučovanie náboženstva má svoje miesto aj na Základnej škole v Ľubochni. V školskom roku 2017/2018 sa 
vyučuje vo štvrtok: 1. st. (12.05 – 12.50) s počtom 5 detí a 2. st. (12.55-13.40) 7 detí. Na vyučovacích hodinách 
sa používajú nasledovné učebné pomôcky: Biblia, učebné osnovy pre 1. ročník, učebnica Chlebíček, pracovné 
zošity Evanjelické náboženstvo, učebné osnovy pre 7. ročník a iné pomôcky z internetových a iných knižných 
zdrojov. 
Vyučovanie náboženstva neprebieha v Materskej škole, i keď pretrváva tradícia vianočného stretnutia.  
V uplynulom školskom roku sme mali zástupcov CZ aj na Biblickej olympiáde. Seniorálneho kola 
v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnila ses. Terézia Hadová a br. Samuel Tabačák (31.3.). 
 

7. EVANJELICKÁ TLAČ 

Do domácností CZ pravidelne prichádza týždenník Evanjelický posol spod Tatier, detský časopis Dúha, 
mesačník Evanjelický východ. V r. 2017 boli opäť predávané Tranovské kalendáre, stolové kalendáre, 
nástenné kalendáre, čítanie na každý deň: Tesná brána, čítanie na každý deň: Chlieb náš každodenný.  
 

8. PASTORÁLNA ČINNOSŤ 

V r. 2017 bolo vykonaných 14 pastorálnych návštev.  
 

9. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 

Zborové presbyterstvo (ďalej len ZP) má momentálne 13 členov a zasadnutie ZP sa konalo 4x s obsahom 
rokovania:  
- výročné ZP s prípravou na výročný zb. konvent (24.1.) 
- Seniorálna pastorálna konferencia LOS, rekonštrukcia vykurovania kostola (9.5.) 
- rekonštrukcia vykurovania kostola (18.6.) 
- uprázdnené miesto v kostolníckej služby, reformačné slávnosti, pečenie oblátok  
  (16.10.)  
Popri ZP sú v CZ zriadené 2 výbory – hospodársky výbor (plánuje a organizuje hosp. činnosť CZ) a revízna 
komisia (vykonáva štvrťročnú kontrolu finančných prostriedkov CZ).  
 

10. MIMOZBOROVÁ ČINNOSŤ FARÁRA 

- február – jún som 1x v mesiaci vypomáhala so službami Božími v CZ Turany 
- organizácia Slávnosti LOS k 500. výročiu reformácie v Partizánskej Ľupči (23.4.) 
- člen seniorálneho presbyterstva LOS a menovaná zapisovateľka LOS 
- predsedníčka Rady školy pri Materskej škole v Kraľovanoch 
 
Zúčastnila som sa: 
- Seniorálna pastorálna konferencia LOS (2. pondelok v mesiaci) 
- Oravské stretnutie duchovných (podľa potreby) 
- Stretnutie pracovníkov detských besiedok Oravy (1x v mesiaci) 
- Kázňové prípravky v Liptovskom Mikuláši (20.2.) 
- Teologická konferencia v Malenoviciach (20.-22.3.) 
- s delegátmi CZ - Seniorálny konvent v Liptovskom Hrádku - Dovalove (8.4.) 
- s br. dozorcom - Stretnutie predsedníctiev CZ LOS v Liptovskom Mikuláši (18.6.) 
- Seniorálne sústredenie konfirmandov KOLOS v Mlynčekoch (25.-28. 6.) 
- Oravský detský tábor v Ústí nad priehradou (21.-25.8.) 
- Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných v Banskej Bystrici  
  (25.9.) 
- s br. dozorcom - Posvätenie zborového domu CZ Istebné (8.10.)  
- Stretnutie s diakoniou ECAV v Párnici (8.10.) 
- Odhalenie pamätníka k 500. Výročiu reformácie v Dolnom Kubíne (29.10.) 
- s br. dozorcom - Posvätenie chrámu Božieho v Párnici (12.11.) 



- Dni Združenia evanjelických duchovných LOS v Párnici (13.-14.11.) 
- Stretnutie učiteľov detských besiedok a rodičov s Czeslawom Bassarom v Párnici  
   (14.11.) 
- Dištriktuálna pastorálna konferencia v Spišskej Belej (27.11.) 
- natáčanie Slova na týždeň pre Internetovú virtuálnu televíziu ECAV a duchovné  
   slovo pre televíziu Liptov 
- Služby Božie, Posviacka bohoslužobných predmetov k sviatosti Večere Pánovej  
   a prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej v Zariadení pre seniorov v Dolnom  Kubíne 
 

11. ZBOROVÝ ARCHÍV, KNIŽNICA, KRONIKA, INVENTÁR 

Zbor. archív a knižnica sú umiestnené v policových regáloch v miestnosti pri farskej kancelárii. Zbor. knihy 
a časopisy, ktoré sa dopĺňali priebežne počas kalendárneho roku, je možné si zapožičať. Kronika CZ je písaná 
s. Mo. Hadovou. Súpis inventáru sa nachádza na inventarizačných kartách.  
 

12. POČET ČLENOV V ZBORE                   

R. 2017 sme otvárali v počte 287 členov CZ. Pokrstení boli 3 chlapci, prihlásení do CZ boli 3 členovia, 
odhlásená z CZ bola 1 sestra, pochovaných bolo 6 členov. Teda r. 2017 sme uzatvárali s počtom 286 členov 
CZ (Kraľovany – 244, Ľubochňa – 24, Hubová 4, Rojkov – 7, Stankovany 4, Švošov – 3). 
 

13. HOSPODÁRSKY ŽIVOT ZBORU 

Boli vykonané nasledovné naplánované práce: vybudovanie garáže, rekonštrukcia vykurovania v kostole, 
oprava zvonov, obstaranie palivového dreva a uhlia. Medzi naplánovanými, ale nesplnenými prácami zostal 
len náter altánku, ktorý bude realizovaný v r. 2018.  
 
Réžia CZ je hradená z ofier, milodarov a cirkevných príspevkov.  
Cirkevný príspevok (10 Eur/člen/rok) je možné platiť jednorázovo alebo na splátky v hotovosti u s. 
pokladníčky M. Tatárovej, na farskom úrade, v sakrestii po službách Božích v 3. nedeľu v mesiaci, 
presbyterovi, ktorý býva v okolí alebo prevodom na účet (IBAN SK55 0900 0000 00 0321415303). Pri prevode 
na účet nezabúdajte do správy uviesť svoje meno.  
Žiaľ, oproti predošlému roku evidujeme opäť zvýšený počet členov CZ, ktorí si nezaplatili cir. príspevok. 
Niektorí tak neurobili ani po doručení výzvy k zaplateniu a ani po ich osobnom prísľube. Momentálne je 18 
členov (7 rodín), ktorí si nezaplatili cir. príspevok len za r. 2016 a 29 členov (12 rodín), ktorí nemajú zaplatené 
za viac rokov. Celková dlžná suma je vo výške 1687,6 Eur.  
 
V r. 2017 prispel CZ oferami 2x na Generálnu podporoveň, na Svetový luteránsky zväz, na Slávnosti 500. 
výročia reformácie ECAV, pre CZ Hybe, pre CZ L. Sielnica, na Sen. sústredenie konfirmandov KoLOS, na 
Oravský detský tábor, na nádoby ku sviatosti Večere Pánovej pre Zariadenie pre seniorov v Dolnom Kubíne  
v celkovej výške 526,- Eur. 
 

ZÁVER 

Máme za sebou ďalší rok života, ďalšiu príležitosť priznať si pravdu sám o sebe, máme za sebou ďalšiu 
možnosť vidieť Božieho konanie pri nás a cítiť Jeho lásku k nám. Máme však pri sebe Toho, ktorý sa k nám 
priznával celý minulý, i každý predtým prežitý, rok. Stojí pri nás, chráni nás, posilňuje, aby sa nám netriasli 
kolená a nechvelo sa nám srdce, keď pozrieme vpred, na to, čo nás ešte len čaká. Spoľahnime sa vo všetkom 
na Toho, ktorý má vo svojich rukách všetko.  
Touto cestou chcem vyjadriť vďačnosť svojmu Bohu za Jeho milosť, že stojí pri mne v službe, ktorú konám 
pre neho i pre vás, drahí bratia a sestry. Chcem vyjadriť vďačnosť aj vám, ktorí ste mi oporou a pomocou. 
A zároveň prepáčte, ak som niečo zabudla spomenúť. Prepáčte, ak som sa v uplynulom roku niečím previnila 
voči vám i voči Bohu. Verte, iste to nebolo úmyselne.  
Pán Boh nech nás všetkých aj naďalej požehnáva a svojou láskou spája.  
                                                                                                                                                         Vaša zborová farárka 



KVÍZ  
Byť členom Cirkevného zboru ECAV Kraľovany má znamenať, nielen byť v kartotéke zboru zapísaný, ale 
o svojom zbore aj niečo vedieť a v neposlednom rade svoj zbor milovať. Pripravili sme pre vás malý kvíz, aby 
ste si mohli overiť, čo viete o minulosti a o súčasnosti svojho zboru, poprípade svoje vedomosti doplniť.  

 
1. V ktorom roku vznikol Cirkevný zbor ECAV Kraľovany? 
a/ r. 2000 
b/ r. 2001 
c/ r. 2002 
 
2. Ktoré výročie posvätenia kostola sme si pripomínali v r. 2017? 
a/ 100r. 
b/ 104r.  
c/ 105r.  
 
3. Čo znázorňuje maľba na oltárnom obraze? 
a/ narodenie Pána Ježiša v Betleheme 
b/ modlitbu Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade 
c/ ukrižovanie Pána Ježiša na Golgote 
 
4. Koľko zvonov sa nachádza vo veži nášho kostola? 
a/ 1 
b/ 2 
c/ 3 
 
5. Kedy vyhorel kostol? 
a/ 12. júna 2010 
b/ 12. júna 2012  
c/ 12. júna 2011  
 
6. V Kraľovanoch bola v r. 1763 postavená zvonica. Mala dva zvony. Jeden bol zakúpený hneď po ukončení 
stavby, druhý v r. 1815. Kde sa v súčasnosti nachádza druhý zvon? 
a/ bol pravdepodobne vzatý v 1. svetovej vojne 
b/ je umiestnený v Múzeu oravskej dediny v Zuberci 
c/ zvoní dodnes vo veži nášho kostola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OKIENKO PRE DETI 
 

Mama sa hnevá: „Na jednej hŕbe sú čiapky, rukavice, šaly. Tak to nemôže zostať!“ 
Deti, pomôžte nám, prosím, s upratovaním. Čiapky vyfarbite modrou farbou, rukavice červenou, šály zelenou 
a ponožky fialovou.  
 

 
 

 

 

 



MODLITBA 
 

Drahý nebeský Bože,  
ďakujeme Ti, že si na nás, svoje deti, milostivo vzhliadol v uplynulom roku a požehnával si nás, chránil si nás, 
obdarúval mnohými darmi.  
Prosíme Ťa, tak ako si sa o nás postaral v predošlom roku, stoj pri nás a sprevádzaj nás aj v roku novom, do 
ktorého sme z Tvojej milosti vstúpili.  
Zjav svoju blízkosť, milosť a lásku všetkým generáciám. Postaraj sa o deti, dorast, mládež, o matky, otcov a aj 
o najstarších našich rodín a nášho cirkevného zboru. Prosíme Ťa, aby si Ty svoje požehnanie zosielal na 
úrodu, aby si dal zdar žiakom a študentom v školách, pracujúcim na ich pracoviskách.  
Prosíme Ťa, aby Ty sám si udržiaval pokoj v domácnostiach, lásku a porozumenie vo vzťahoch. Prosíme Ťa, 
vzbuď v nás túžbu po chráme, po Tvojom slove, po spoločenstve s Tebou i s ostatnými veriacimi v Teba. 
Prosíme Ťa, daj nám silu odpustiť i prosiť o odpustenie. Prosíme Ťa o pokoru pri všetkom a pre všetkých.  
Nech sa deje Tvoja vôľa pri nás, nech je medzi nami všetko v pokoji a v poriadku, nech si naším životom 
vyjavený Ty sám ako náš milujúci Boh a Pán.  
Prosíme Ťa o to pokorne v mene Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.  
                                                
 
                                                                                                                                                                              Amen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

Správne odpovede kvízu: 1a, 2b, 3b, 4b, 5c, 6b 



Srdečne pozývame na 
 

SLUŽBY BOŽIE v CHRÁME BOŽOM v KRAĽOVANOCH 
každú nedeľu o 8.30 hod. 

 
28. január             Služby Božie s výročným zborovým konventom 
  4. február           Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej 
11. marec             Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej 
18. marec             Služby Božie s čítaním pašií 
25. marec             Služby Božie s čítaním pašií 
29. marec             Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej 
30. marec             Služby Božie s čítaním pašií   

 
 

 
SLUŽBY BOŽIE na OBECNOM ÚRADE v ĽUBOCHNI 

so začiatkom o 14.00 hod. 
28. 1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 1.4.  

 
 
 

INÉ PODUJATIA v CIRKEVNOM ZBORE 
 

 
KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA         utorok o 16.00 hod. na farskom úrade 
BIBLICKÁ HODINA DOSPELÝCH  streda o 17.00 hod. na farskom úrade 
PÔSTNA VEČIEREŇ                        streda o 17.00 hod. v chráme Božom 
STRETNUTIE SPEVOKOLU            streda o 17.45 hod. na farskom úrade 
VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA v Základnej škole v Ľubochni 
      1. stupeň    štvrtok o 12.05 hod. 
      2. stupeň    štvrtok o 12.55 hod. 
STRETNUTIE DORASTU               piatok o 17.00 hod. v zbor. dome v Párnici 
DETSKÁ BESIEDKA                       nedeľa o 10.00 hod. na farskom úrade 

 
 
 

 
 
 
 
 

Drahí bratia a sestry, prajem vám,  
aby vás Hospodin, náš Boh, aj naďalej životom viedol,  

aby vás neprestajne chránil na vašich cestách 
a aby vás stále požehnával všetkým, čo pre svoj život potrebujete.  

 
 


