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SSLLOOVVOO  NNAA  ÚÚVVOODD  
 
Nachádzame sa na konci pôstneho obdobia. Obdobia, v ktorom sme sa mali 
možnosť v tichu a v pokore pripraviť na prichádzajúce Veľkonočné sviatky.  
 
Tieto sviatky nie sú len o veľkonočnej kúpačke a šibačke, o vítaní jari, o oslave 
zrodu nového života. Pre kresťanov sú to predovšetkým, hlavne, či jedine sviatky, 
v ktorých si pripomíname ukrižovanie a vzkriesenie Božieho Syna a nášho 
Spasiteľa Pána Ježiša Krista.  
 
Náš zborový časopis, ktorý práve držíte vo svojich rukách a čítate jeho prvé riadky, 
sa venuje práve vzkrieseniu nášho Pána. Zoznámime sa so správami o vzkriesení 
i so svedkami prázdneho hrobu. Pozrieme sa na slovenské tradície slávenia Veľkej 
noci. Predstavíme nápad, ako si skrášliť príbytok. Prinášame vám aj niekoľko 
informácií z výročného zborového konventu. A ešte na chvíľku pootvoríme dvere 
minulého roka, aby sme zhrnuli reformačné slávnosti k 500. výročiu reformácie na 
území celej našej cirkvi.    
 
Verím, že prežijeme niekoľko príjemných chvíľ pri čítaní nasledujúcich riadkov.  
 
 
 
 

  
  

  

  



  

SSnneežžiieennkkaa  
LLaaddiissllaavv  FFrriiččoovvsskkýý                

  
 

Aký to div 
- 

na krehkej stonke 
sa nežná hlávka 

prediera  
pancierom  

smrti. 
 
 

Taká je Božia moc. 
Slabé na silné sa mení 

a kameň  
z Kristovho hrobu 
na prach sa mení, 

keď o slovo sa 
hlási  

ŽIVOT. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KKÁÁZZEEŇŇ  SSLLOOVVAA  BBOOŽŽIIEEHHOO  
 
„Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z 
krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so 
zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo ľsti v jeho ústach. Ale 
Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou. Ak položil život ako obeť za vinu, mal 
by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin. Pre 
námahu svojho života uzrie svetlo. Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá 
spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba. Preto mu dám podiel 
s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť a 
počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil 
priestupníkov.“    (Izaiáš 53,8-12) 
 
Túžba diabla po odstránení Božieho Syna bola skutočne veľká. Potom ako Ho 
nedokázal zviesť na púšti, kde Ho na tri krát pokúšal, ho neustále škrelo, že Pán 
Ježiš poslušne slúži svojmu nebeskému Otcovi, že sa ujíma slabých, chorých 
i odvrhnutých, že šíri zvesť o nebeskom kráľovstve a milujúcom Bohu. Diabol cítil, 
že musí niečo urobiť, čím by úplne zdiskreditoval Boha v tele človeka, čím by nad 
Ním zvíťazil, čim by dokázal svoju moc. A tak do sŕdc predstavených židovského 
národu vložil poriadnu dávku zlosti a závisti a o ostatné sa už postarali oni. 
Pomocou úplatku vo výške 30 strieborných zorganizovali Jeho zajatie a pomocou 
temnej noci zakryli nelegálny narýchlo zvolaný súd, ktorý vyniesol dopredu 
dohodnutý rozsudok: vinný, odsúdený na smrť.  
 
Ten, ktorý celý svoj pozemský život rozdával skutočné hodnoty pre život, ktorý aj 
mŕtvych dokázal povolať naspäť medzi živých, ten, bol teraz vyťatý z krajiny 
živých. Súdený a obvinený ako nejaký lotor, ukrižovaný ako najväčší zločinec, 
vložený do hrobu ako ktorýkoľvek bezbožník. Diabol i smrť sa iste zaradovali, že 
zvíťazili nad samým Bohom. Veľkňazi a zákonníci iste plesali, že sa zbavili Toho, 
ktorého zbožňovalo čoraz viac ľudí, ktorého nasledovali mnohopočetné zástupy 
obdivujúce Jeho zázraky, uzdravenia i vzkriesenia. Boli iste šťastní, že skončila 
Jeho sláva a túžili, aby rýchlo zanikla aj Jeho pamiatka. Preto hádam nikdy neboli 
takí opatrní ako po Jeho smrti. Počas Ježišovho verejného života mali vždy okolo 
Neho svojich vyzvedačov, aby vedeli, čo Ježiš sľubuje svojim nasledovníkom. Teda 
počuli aj slová, že na tretí deň vstane z mŕtvych. A tak od Piláta žiadali, aby dal 
strážiť Jeho hrob. Mnohokrát hlásali, že sa Pán Ježiš rúha, keď hovorí, že je Boží 
Syn. Mnohokrát vyhlasovali, že neveria Jeho slovám. A čo to bolo teraz? Boli to 



čisto len obavy z intríg učeníkov? Alebo sa skutočne obávali naplnenia Kristových 
slov? Alebo v kútiku srdca predsa len verili v Neho, a preto postavili veľký hrobový 
kameň a stráž?    
 
Ale aj napriek tomu, že hrob Pána Ježiša strážila ozbrojená čata, predsa ho len 
neustrážili a stráže zostali zahanbené. Predsa v nedeľné ráno bol hrobový kameň 
odvalený a hrob prázdny. Neležalo tam už mŕtve telo Ježiša z Nazareta, nevial tam 
duch smrti. Lebo Kristus už viac nebol mŕtvy. Bol živý, ako to svojim verným 
predpovedal. Po svojom ponížení, potom ako bol vydaný na smrť za hriechy 
ľudstva, potom ako bol pochovaný do tmy hrobu, zažiarilo jasné svetlo. Svetlo 
Božej slávy a moci, svetlo Kristovho víťazstva nad hriechom, diablom i smrťou. Tu 
sa skončil úsmev diabla, tu sa skončila oslava smrti. Stali sa porazenými, lebo 
Kristus bol víťazom. Tu sa opäť raz dokázala veľká moc Božia. Moc nad svetom, 
moc nad mocnosťami zla. Hoci Kristus bol ľuďmi ponížený, Boh Ho povýšil, hoci 
bol mŕtvy, ožil, hoci bol pochovaný, hrob zostal prázdny, hoci vyzeral ako 
porazený, zvíťazil.  
 
A to nielen pre seba, ale pre všetkých tých, za ktorých bol pribitý na drevo kríža. 
Tak ako za mnohých zomrel, týchto mnohých aj zachránil, týchto mnohých aj 
ospravedlnil pred Božím spravodlivým hnevom. Do tmy hriechu a hnevu priniesol 
svetlo, či On sám bol svetlom, ako to ešte počas svojho života povedal:„Ja som 
svetla sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“                                                        
Áno, Kristus priniesol všetkým nám svetlo, priniesol nám víťazstvo, priniesol život. 
Bol Víťaz a skrze Jeho víťazstvo sme víťazmi aj my. My, ktorí sme v duchu pokory 
prišli pod Kristov kríž, ktorí sme tam zložili svoje hriechy, ktorí sme ako žena 
hriešnica slzami obmývali Jeho nohy, ktorí sme spolu s Petrom v pokore vyznávali, 
že sme Ho nejeden krát zapreli, ktorí sme spolu s publikánom prosili: „Bože, buď 
milostivý mne hriešnemu!“ Pánovi Ježišovi za každého pokorného a kajúceho 
hriešnika boli pribité klince do Jeho dlaní, do Jeho nôh. A Pán Ježiš sa každému 
kajúcemu hriešnikovi stal záchranou, stal svetlom. Lebo kajúce srdcia boli obmyté 
od hriechov, lebo kajúce duše sú v mene Pána Ježiša víťaznými. Lebo Jeho slávne 
vzkriesenie dáva nádej vzkriesenia aj nám.  
 
V tom je radosť veľkonočného rána, že v Pánovi Ježišovi sa tma zmenila na svetlo 
a smrť na život, a to nie pri niekom cudzom, pri niekom ďalekom. Ale my, ja, ty 
i vy, máme nádej, že naša tma sa skrze Božiu moc a milosť mení na svetlo, nám 
určená smrť prechádza do života, neprávosť okolo nás je porazená 
spravodlivosťou, lebo tak je milé a ľúbezné Bohu a my sme skrze Pána Ježiša Boží. 

                                                                                                                                      Amen.  
Najdrahší Otče, 
navždy Ti budeme vzdávať chvály za tú neskonalú milosť, ktorú si nám prejavil 
vo svojom drahom Synovi Ježišovi Kristovi. Ani nedokážeme pochopiť veľkosť lásky, 
ktorou nás miluješ, že si svojho jediného Syna nechal trpieť za nás hriešnych 
a nedokonalých ľudí, aby si nás vytrhol z pazúrov večnej smrti. V tej láske 
nachádzame istotu, že Ty si svoje dielo chrániš a zachovávaš. Že stojíš pri nás 
a neopúšťaš nás. Že počuješ náš tichý hlas, keď blúdime v tme. Vezmi náš život do 
svojich rúk, veď nás, aby sme vždy vedeli kadiaľ kráčať. Aby sme Ti dobre slúžili na 
tejto zemi a  v každom slove, skutku či myšlienke dokazovali, že sme Tvoji. Prosíme 
Ťa o vďačné a pokorné srdce, nech pamätáme na to, že Ty si mocný a láskavý Boh.  
Pane Ježiši Kriste, je mi ľúto, že aj za mňa si musel znášať rany na dreve 
golgotského kríža. Pre moju nedokonalosť, pre moje zlé skutky, nečisté myšlienky. 
Odpusť mi. Ty si vylial svoju svätú a predrahú krv za nás, aby sa naplnili proroctvá, 
a tak skrze jedného človeka, budú zachránení mnohí. Za to Ti budeme naveky 
vďační. 
Duchu Svätý, pomôž ľuďom pochopiť, že Ty si jediným zmyslom života. Požehnávaj 
naše snaženie, nech využijeme čas nám na zemi daný zmysluplne a urobíme svet 
o niečo krajším a lepším miestom, ako bol, keď sme sem prišli.                        Amen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

VVEEĽĽKKOONNOOČČNNÉÉ  TTRRAADDÍÍCCIIEE  NNAA  SSLLOOVVEENNSSKKUU  
  

Pre kresťanov je Veľká noc sviatkom, kedy si pripomínajú umučenie, smrť 
a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Veľkej noci predchádza 40-dňový pôst, počas 
ktorého sa kresťania zdržujú zábav a hodovania.  
Veľká noc je spájaná aj s príchodom jari, je symbolom prebúdzajúceho sa života, 
sily, vytrvalosti. Slovensko bolo vždy bohaté na veľkonočné zvyky a tradície, 
z ktorých sa mnohé zachovávajú dodnes.  
 
Zelený štvrtok bol dňom, kedy ľudia po prvýkrát vyháňali dobytok na pašu. Ako 
ochranu pred strigami, natierali večer dvere stajní cesnakom alebo kolomažou. Na 
Zelený štvrtok aj Bielu sobotu sa hlavne dievčatá chodili umývať do potoka. Verili, 
že potom budú zdravé, a ak si umyjú vlasy, rýchlejšie im budú rásť. Atmosféru 
veľkonočného obdobia využili dievčatá aj vtedy, keď hádzali do vody malé jedľové 
vetvičky. Ak voda niesla vetvičky po prúde, mali sa vydať vo vlastnej obci. Ak ale 
vetvičku stočila voda iným smerom, mali sa vydať mimo svojej obce. Na Zelený 
štvrtok sa konzumovali zelené jedlá ako kel, špenát, žihľava.  
 
Na Veľký piatok sa ľudia, ktorí boli chorí, kúpali zavčasu ráno v potoku. Verili, že 
voda v ňom má zázračnú moc a vylieči ich rany. Dodržoval sa prísny pôst 
a pripravovali sa jedlá podobné ako na Zelený štvrtok. Varili sa strukoviny, šúľance 
s makom, zemiaky či údené ryby. 
 
Na Bielu sobotu sa ľudia venovali pečeniu a vareniu obradných jedál, hlavne 
šunky z bravčoviny. Masť z tejto šunky sa odkladala na liečenie rán.  
 
Veľkonočná nedeľa sa považovala za najväčší sviatok v roku, počas ktorého sa 
nesmelo variť, preto sa jedlo pripravovalo v sobotu. Všetci sa mali poriadne 
najesť, aby boli sýti po celý rok. Na Veľkonočnú nedeľu bola aj zábava pre mládež. 
 
Veľkonočný pondelok bol a je časom šibačky a oblievačky. Čerstvá a studená 
voda je symbolom krásy a zdravia. V niektorých oblastiach bolo zvykom, že 
v utorok dievčatá prebrali šibanie a oplácali chlapcom pondelňajšiu oblievačku.  
 

(autor: Agáta Hadová) 

  

  

SSVVEEDDKKOOVVIIAA  VVZZKKRRIIEESSEENNIIAA  

 
Ako to teda bolo s tým vzkriesením Krista? Kto išiel vo veľknočné ráno prvý k hrobu 
Pána Ježiša? Kto sa s Ním stretol ako prvý? Kto komu o Vzkriesenom povedal? 
Občas sú ľudia v pomykove z toho, že máme štyri evanjelia, štyroch evanjelistov, 
štyri správy o vzkriesení a sú v nich rozdiely. Ako to teda bolo a prečo nehovoria tí 
štyria svätí muží to isté? Alebo hovoria to isté? 
 
Tak nahliadnime do jednotlivých evanjelií a správ o vzkriesení. Pre všetky správy 
platí, že deň vzkriesenia bol tretí deň po ukrižovaní – nedeľa.  
 
Evanjelium podľa Matúša (prečítaj si 28. kapitolu, verše č. 1-10) 
Evanjelista Matúš píše, že na úsvite prišli k hrobu ženy – Mária Magdaléna 
a nejaká iná Mária. Oni boli pri hrobe svedkami zemetrasenia, príchodu anjela, 
odvalenia kameňa. Dokonca anjel sa im prihovoril a informoval ich, že ukrižovaný 
Ježiš, ktorý ležal v hrobe, už tam nie je, lebo vstal. Ženy so strachom a s veľkou 
radosťou bežali povedať zvesť o Vzkriesenom učeníkom Pána Ježiša. Ale ešte 
predtým, ako k nim prišli, stretli sa s Pánom Ježišom. On sám ich povzbudil 
k tomu, aby šli k učeníkom a svedčili o tom, čo videli, počuli, zažili.  
 
Evanjelium podľa Marka (prečítaj si 16. kapitolu, verše č. 1-18) 
Marek vo svojom evanjeliu uvádza, že včasráno k hrobu Pána Ježiša išli ženy – 
Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome, aby podľa zaužívaného zvyku 
pomazali mŕtve telo Pána Ježiša. Kameň bol už od hrobu odvalený, telo v hrobe 
nebolo, ale uvideli tam na pravej strane sedieť mládenca, ktorý mal oblečený 
biele oblečenie. Bol to nebeský posol, ktorý ich upokojoval, informoval 
o vzkriesení, a zároveň poveril ich, aby išli  učeníkom priniesť zvesť o vzkriesení. 
Oni utiekli, ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.  
V ďalších veršoch však čítame o Márii Magdaléne, že sa jej zjavil Pán Ježiš a keď 
o tom povedala „tým, čo bývali s Ním a teraz žalostili a plakali“, neverili jej. Potom 
evanjelista opisuje, že sa Pán Ježiš zjavil v inej podobe dvom z učeníkov, keď išli do 
poľa, ale ani im ostatní neverili. V závere čítame, že potom sa Pán Ježiš zjavil 
všetkým svojím učeníkov naraz. 
 
Evanjelium podľa Lukáša (prečítaj si 24. kapitolu, verše č. 1-49) 
V tomto evanjeliu nachádzame správu, že veľmi včas ráno išli s vonnými vecami 
k hrobu Pána Ježiša ženy – Mária Magdaléna, Johana, Mária Jakubova a ešte 



nejaké nemenované ženy. Kameň už našli odvalený, vošli do hrobu, ale nenašli 
tam telo Pána Ježiša. Keď tam boli, vedľa nich sa postavili dvaja mužovia 
v nejakom žiariacom rúchu a zvestovali im vzkriesenie Pána Ježiša. Ženy od hrobu 
išli rovno k učeníkom, ale im sa ich slová zdali byť nereálne, a tak im neuverili.  
Ďalej evanjelista spomína, že sa k hrobu rozbehol Peter a uvidel v ňom len ležať 
plachty.  
Potom čítame, že dvaja učeníci v ten istý deň išli do mesta Emaus a cestou sa 
k nim pripojil Pán Ježiš, ale oni Ho nespoznali. K spoznaniu došlo až v samotnom 
Emaus pri stolovaní, vtedy sa im však už Pán Ježiš stratil. Hneď sa vrátili do 
Jeruzalema, aby povedali o tom ostatným učeníkom.  Ešte keď hovorili, zjavil sa 
im všetkým Pán Ježiš. 
 
Evanjelium podľa Jána (prečítaj si 20. kapitolu) 
Evanjelista Ján začína svedectvom o tom, že včasráno, keď ešte bola tma, prišla 
k hrobu Pána Ježiša Mária Magdaléna. Keď našla kameň odvalený od hrobu, bez 
toho, aby pozrela sa do hrobu, bežala po Šimona Petra a iného učeníka (údajne 
Jána).  Spolu bežali k hrobu. Prvý k hrobu prišiel Ján a „nahnúc sa, videl tam 
plachty ležať, ale nevošiel dnu“. Do hrobu vošiel až Peter. Na mieste, kde ležal Pán 
Ježiš boli len plachty a osobitne zvinutá bola šatka, ktorú mal Ježiš na hlave. 
Potom sa učeníci vrátili domov. Mária však zostala pri hrobe. Keď sa nahla do 
hrobu, uvidela dvoch anjelov v bielom oblečení. Jeden sedel „pri hlave a druhý pri 
nohách“. Tí sa jej len opýtali, prečo plače a ona im vysvetlila: „Vzali mi Pána 
a neviem, kam Ho položili.“ Potom sa otočila od hrobu a uvidela stáť postavu 
muža. Myslela si, že je to záhradník, ktorý sa tiež zaujímal o dôvod jej smútku. Až 
dovtedy, kým ju Pán Ježiš neoslovil menom. Následne ju poslal k učeníkom, aby 
im povedala novinku dňa.  
V ten istý deň sa Pán Ježiš zjavil aj všetkých učeníkom, iba Tomáš tam chýbal. Keď 
mu ostatní svedčili o Vzkriesenom, neuveril im. K stretnutiu Tomáša a Ježiša došlo 
až na ôsmy deň.  
 
To sú teda štyri evanjeliá, štyria evanjelisti, štyri správy o vzkriesení Krista 
a o stretnutí s Ním.  
Áno, sú v tých svedectvách malé odchýlky, ale je tam jedna spoločná podstatná 
správa: 
 

✓ Boží Syn bol mŕtvy, ale ožil.  
✓ Pán Ježiš ležal v hrobe, ale už tam nie je.  
✓ Náš Vykupiteľ zomrel za teba i za mňa, ale bol aj vzkriesený,  

              aby raz sme aj my mohli byť vzkriesení k večnému životu. 

 

  
 

(autor: Andrej Vojčák) 

  



  

VVEEĽĽKKOONNOOČČNNÉÉ  DDEEKKOORRÁÁCCIIEE          

PPaattcchhwwoorrkkoovvéé  vvaajjííččkkoo  
 
Potrebujeme: 
• polystyrénový výlisok v tvare vajíčka 
• krátke špendlíky 
• taftové stuhy 
 
Najskôr si po celom zvislom obvode vajíčka vytvoríme orezávačom zárez. Tým sa 
vajíčko rozdelí na dve polovice - každá z nich sa zdobí samostatne. Na každej 
polovici si nájdeme stred. Stužky si nastriháme na 5 cm dlhé kúsky a postupne ich 
začneme od stredu vajíčka pripevňovať pomocou špendlíkov. Z každého kúsku 
stužky urobíme trojuholníček a to tak, že strany k sebe zohneme a prišpendlíme. 
Ďalší rad stužiek zapichujeme v rovnakej vzdialenosti od stredu a nasledujúci rad 
stužiek už len 1 cm od predchádzajúceho vrcholu. Vzdialenosti možno voliť 
ľubovoľne, aby sa stužky prekrývali. Posledný rad zatlačíme do zárezu, aby sme 
upevnili stužky a mohli vybrať špendlíky. Rovnakým spôsobom urobíme druhú 
časť vajíčka – symetricky. Zárez prekryjeme stužkou a ľubovoľne dozdobíme.  

        

      

(pripravila: Lucia Kolková) 

  

  

                                                                              

                                                                    TTOO  NNAAJJDDÔÔLLEEŽŽIITTEEJJŠŠIIEE    

                                                                                          ZZ  VVÝÝRROOČČNNÉÉHHOO    

                                                                                                ZZBBOORROOVVÉÉHHOO    

                                                                                                      KKOONNVVEENNTTUU  

  
 
V nedeľu 28. januára 2018 sa konal výročný zborový konvent nášho Cirkevného 
zboru. Z 286 členov cirkevného zboru bolo prítomných 31 členov s hlasovacím 
právom (člen cirkevného zboru nad 18 rokov).  
 
Po zriadení konventu zazneli správy za r. 2017: kňazská správa, správa 
hospodárskeho výboru, správa revíznej komisie. Bol prečítaný hospodársky výkaz 
za r. 2017 a prednesený návrh rozpočtu na r. 2018.  
 
Medzi najdôležitejšie témy zasadnutia patrila téma „obsadenie miesta 
kostolníka/čky“. Keďže do zasadnutia a ani na samotnom zasadnutí nebol 
doručený návrh na obsadenie miesta s menom ochotného člena, ktorý by poslúžil 
kostolníckou službou, bol prijatý nasledovný návrh:  
Kostolnícku službu budú vykonanávať členovia cirkevného zboru, ktorí sa 
s ochotou prihlásia na zasadnutí konventu alebo neskôr u ses. farárky alebo br. 
dozorcu. Kostolnícka služba bude vykonávaná v dvojiciach alebo trojiciach 
v mesačných intervaloch podľa mesiacov kalendárneho roka. Ses. farárka 
vypracuje rozpis a pokyny k prácam.  
Rodina Dušana Lepetu a br. Lukáš Gregor budú zodpovedať za vykurovanie 
kostola a zvonenie.  
Touto cestou, drahí bratia a sestry, ďakujeme všetkým vám za ochotu, s ktorou 
pristupujete a budete pristupovať k tomuto spoločnému dielu. Ak ste sa ešte 
nenahlásili na kostolnícku službu a ste ochotní pomôcť, kontaktujte predsedníctvo 
zboru.   
 
Medzi iným na zasadnutí zaznela informácia, že ak Pán Boh dá, na konci 
cirkevného roku by mali byť z nášho cirkevného zboru natáčané rozhlasové 
Služby Božie.  
 



Ak prejdeme k plánom v hospodárskej oblasti, chceli by sme v r. 2018 vykonať 
nasledovné práce: náter altánku vo farskej záhrade, odborná revízia zvonov, 
úprava okolia kostola a zakúpiť uhlie, palivové drevo a kotúčovú pílu (cinkulár).  
 
Výška cirkevného príspevku zostáva nezmenená (10 Eur/člen/rok), ako aj spôsob 
platby. Pre pripomenutie: cirkevný príspevok je možné platiť jednorázovo alebo 
na splátky  
a/ v hotovosti: u ses. pokladníčky Martiny Tatárovej 
                           na farskom úrade 
                           presbyterovi, ktorý býva v blízkosti vašej domácnosti 
                           v 3. nedeľu v mesiaci po službách Božích 
b/ na účet: SK55 0900 0000 0003 2141 5303  
      - v poznámke je potrebné uviesť meno odosielateľa 
 
O dianí v cirkevnom zbore sa môžete dozvedieť nielen v rámci oznamov na 
službách Božích, ale aj prostredníctvom internetu 
a/ webová stránka cirkevného zboru:  www.kralovany.ecavlos.sk 
b/ facebook: Cirkevný Zbor Kraľovany 
c/ e-mailová adresa: czkralovany@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

Prosíme Ťa, nebeský Bože, Ty, ktorý si Pánom cirkvi, zhliadni milostivo na svoj ľud. 
Vieme, že keď hľadíš na naše životy, nevidíš len naše úsilie, našu pokoru, 
odhodlanie k službe Tebe, blížnym i cirkvi. Preto Ťa prosíme, odpusť všetko, čím 
sme sa previnili proti Tebe a proti Tvojím prikázaniam.  
Ďakujeme Ti však z úprimného srdca, že si nás, tvoj ľud, celým minulým rokom 
sprevádzal, chránil a požehnával.  
V istote, že si verný Boh, sa vkladáme do Tvojich svätých rúk aj pre ďalšie dni 
nášho života. Daj nám, prosíme, viac odvahy Tebe dôverovať, viac odhodlania 
Tebe slúžiť, viac túžby Teba počúvať a nasledovať Ťa.  
Priznávaj sa k nám v každom dni, daj sa poznať najmladším i najstarším, silným 
i slabým, zdravým i chorým, daj sa poznať všetkým, aby pochopili, aký si Ty úžasný 
Boh a Pán.                                                                                                                
                                                                                                                                       Amen 

RREEFFOORRMMÁÁCCIIAA  22001177  
 
Rok 2017 bol jubilejným rokom pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania. 
Pripomínali sme si 500. výročie reformácie ako Božie dielo konané cez Dr. Martina 
Luthera. Chceme sa ešte na chvíľu vrátiť k uplynulému roku, aby sme pomenovali 
niekoľko podujatí, ktoré sa v rámci reformačných osláv konali na území nášho 
Liptovsko-oravského seniorátu a na území našej cirkvi.  
 
500 v Liptovsko-oravskom senioráte (LOS) 
V rámci celocirkevných osláv sa dňa 23. apríla konali reformačné slávnosti LOS na 
pôde cirkevného zboru v Partizánskej Ľupči. Tam, v Hybiach a v Dolnom Kubíne 
boli odhalené pamätníky.  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V každom chráme v LOS, tak ako aj v našom, bola odhalená pamätná tabuľa, 
vyrobené boli pamätné sviece a otvorená Evanjelická materská škola  
Magdalénka v Liptovskom Mikuláši, ktorá dostala meno po milovanej  
dcére nášho reformátora.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kralovany.ecavlos.sk/
mailto:czkralovany@gmail.com


500 v Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (ECAV) 
                                       

                                             Už ako bolo spomenuté, v rámci ECAV boli postupne  
                                             v každom senioráte poriadané oslavy so zaujímavým  
                                             programom (prednášky, diskusie, výstavy, ocenenia,  
                                             opera).  
                                             Pamätník bol odhalený aj pri chráme Božom v Trenčíne.  
                                             K výročiu bola vyrobená poštová známka, na ktorej je  
                                             zobrazený organ z Dreveného artikulárneho kostola  
                                             v Kežmarku, pamätná minca a príležitostná pečiatka   
                                             s podobizňou Dr. Martina Luthera.   
 
        
 

  

  

  

  
Bolo aj mnoho iných podujatí na pôde rôznych cirkevných zborov a kresťanských 
organizácií. Vytlačených bolo niekoľko zaujímavých knižných titulov, vytvorených 
bolo veľa pamätných predmetov.  

                    
 

Dôležité je však odkaz reformácie si osvojiť a zachovať. Pamiatka reformácie sa 
predsa ukončením roku 2017 nekončí. O reformáciu svojej cirkvi, svojho života, 
o znovuobnovenie svojho srdca, svojej viery na Boží obraz – o to sa máme usilovať 
počas celého svojho života.  
 

K tomu nech nám pomáha Ten, ktorý svoju cirkev chránil a požehnával počas 
celých tých uplynulých 500. rokov, aby sa všetko v Jeho cirkvi i v našom živote  
dialo na Jeho slávu a na vyvýšenie Jeho svätého mena.  

PPRRÍÍBBEEHH  
  
Istý kraj postihlo strašné sucho. Tráva najprv zožltla a potom uschla. Hynuli aj 
kríky a slabšie stromy. Z neba nespŕchla ani kvapka a ráno sa neobjavil na zemi ani 
len tieň občerstvujúcej rosy. 
 
Sucho bolo zo dňa na deň trýznivejšie. Dokonca aj silné staré stromy, ktoré 
ponárali svoje korene hlboko do zeme, zhadzovali lístie. Všetky studničky a 
pramene sa vytratili, vyschli aj potoky  a rieky. 
 
Pri živote ostal iba útly kvietok, lebo ho niekoľkými kvapôčkami napájal malinký 
pramienok. Ale aj pramienok strácal nádej:  „Všetko je smädné, suché a umiera. 
Čo tu ja môžem urobiť? Aký význam majú moje dve kvapky?" 
 
Blízko stál starý  mocný strom. Počul to nariekanie a prv než umrel, stačil povedať 
pramienku:  „Nik od teba nežiada, že rozzelenáš celú púšť. Tvojou úlohou je udržať 
pri živote ten malý kvietok. Nič viac." 

 
Každý človek má od Pána Boha určené poslanie, s ktorým prišiel na túto zem. 
Možno tá zverená úloha nemá dosah na celý svet a neprinesie lásku či pokoj 
všetkým ľuďom. Ale aj k tomu jednému človeku nás Pán Boh posiela, aby cez nás 
urobil v jeho živote svoj zázrak. Nebuďme prekážkou Božiemu konaniu, ale 
buďme nástrojmi v Božích rukách!  
 

  
  



NNIIEEČČOO                                                                                                            

DDOOBBRRÉÉ                                                                    SSlláávvnnoossttnnáá      ggaaššttaannoovváá    ttoorrttaa  

KKUU  KKÁÁVVEE        
  
Cesto                                               Postup k cestu 
4 vajcia                                            Celé vajcia vyšľaháme s cukrom, pridáme    
6 PL kryštálového cukru               olej, múku s práškom do pečiva a kakao   
1 dcl oleja                                        upečieme. 
6 PL polohrubej múky 
1 prášok do pečiva                       Postup k plnke 
1 PL kakaa                                      Uvaríme kašu z mlieka a zlatého klasu a 
                                                         necháme vychladnúť. Maslo vymiešame 
Plnka                                               s cukrom a gaštanovým pyré. Pridáme  
3 dcl mlieka                                   vychladnutú kašu a dobre vyšľaháme.   
1 zlatý klas                                     Natrieme na korpus a na vrch ušľaháme  
125 g masla                                   1 ks práškovej šľahačky a postrúhame  
3 PL práškového cukru                čokoládu. Pečieme v tortovej forme.  
250 g gaštanového pyré              Ak chceme piecť zákusok na plechu,  
                                                         dávku zdvojnásobíme. 
 
 

 
 

 (pripravila: Alena Pešlová) 

                        

                                                        ZZDDRRAAVVOOTTNNÉÉ  OOKKIIEENNKKOO  

                                                                                                                                                      AAlleerrggiiaa  vv  sskkrraattkkee    
  

                                     Alergia je neprimeraná obranná reakcia nášho imunitného 
systému, ktorý sa snaží ochrániť naše telo pred látkami z vonkajšieho prostredia. 
Tieto látky nazývame alergény. Sú to často látky, ktoré zdravému človeku 
neškodia, ale u citlivého jedinca vyvolávajú prehnané obranné reakcie. To, prečo 
táto precitlivelosť vzniká, nevieme. Vieme však, akým spôsobom vzniká.  
           Pri alergickej reakcii organizmus vyplavuje zvýšené množstvo histamínu, 
ktorý je potom zodpovedný za alergické príznaky.  
 Existuje veľa druhov alergénov, niektoré  sú vo vzduchu, ako pele tráv, 
bylín a stromov, ďalej sú to zvieracie alergény, roztoče alebo plesne. Potravinové 
alergie sú nežiaduce reakcie na potraviny. Alergická reakcia môže byť spôsobená 
aj uhryznutím alebo bodnutím hmyzom. Nebezpečné sú tiež liekové alergie. 
 
PEĽOVÁ ALERGIA 
Je najčastejšia alergia vyskytujúca sa hlavne v jarnom období, kedy kvitnú kvety, 
stromy a tráva. Tiež ju poznáme pod názvom senná nádcha. Príčinou alergie sú 
malé lietajúce častice vo vzduchu (peľové zrnká), ktoré vyvolávajú alergickú 
reakciu na slizniciach, alebo na koži. Do organizmu sa peľové zrnká dostávajú 
dýchacími cestami. 

 
1. Príznaky    
Typickým prejavom sennej nádchy je 
vodnatá sekrécia z nosa, svrbenie, 
kýchanie a upchatý nos. U niektorých 
alergikov môžu alergény spustiť alergickú 
reakciu očí, ktoré začnú svrbieť, opuchnú 
viečka a slzia. Pri neliečenej sennej nádche 
môže až v 80 % prerásť časom do astmy. 
 

2. Ako na sennú nádchu? 
a/ Preventívne opatrenia – Keď už vieme príčinu alergie, je treba usilovať sa 
o odstránenie alergénu z prostredia, prípadne sa mu vyhýbať (pri sennej nádche 
sú to peľové zrnká). 
 
  



Dôležité je zahájiť isté opatrenia: 
▪ obmedziť vychádzky z domu za slnečných a veterných dní (najvhodnejšou   
      časťou dňa pre pohyb mimo domov je skoré ráno, naopak maximum peľov  
      býva v ovzduší okolo obeda), 
▪ pre vychádzky využiť dážď či doby tesne po daždi, kedy je v ovzduší minimálne  
      množstvo peľu, 
▪ vyhýbať sa okraju lesa fungujúcemu ako filter, v ktorom sa koncentruje peľ  
       (naopak vo vnútri v lese býva peľu veľmi málo), 
▪ tráviť čas pri vodných plochách,  
▪ využívať čističky vzduchu, 
▪ v miestnosti čo najmenej vetrať alebo okná zabezpečiť špeciálnou  
      protipeľovou sieťou, 
▪ sprchovať sa a umývať si vlasy pred spaním, aby ste odstránili pele, 
▪ oblečenie si meniť častejšie, použitý odev izolovať, 
▪ nesušiť bielizeň vonku, 
▪ sledovať kedy a kde sa objavujú ťažkosti (dôležité pre stanovenie a upresnenie  
      diagnózy i pre vedenie liečby), 
▪ pravidelne sledovať informácie o priebehu peľovej sezóny a podľa možností  
       vycestovať v kritickom období do klimaticky výhodnejšieho prostredia  
       (odporúča sa pobyt na horách či pri mori). 
 
b/ Farmakologická liečba - pri vážnych alergických stavoch odborný lekár môže 
zahájiť aj farmakologickú liečbu. Lieky používané na liečbu alergických ochorení sa 
delia do niekoľkých základných skupín: 
Úľavové lieky - slúžia na potlačenie príznakov, blokujú vyplavovanie a účinok 
histamínu (celkové a lokálne antihistaminiká). 
Preventívne lieky s výrazným protizápalovým účinkom, ktoré sú dôležité z 
dlhodobého hľadiska na potláčanie a liečbu alergického zápalu. Nie sú určené na 
odstránenie akútnych ťažkostí. Dôraz sa kladie najmä na ich pravidelné a 
kontinuálne podávanie. 
Špecifická alergénová imunoterapia (desenzibilizácia) - funguje na princípe 
postupného privykania organizmu na príčinný alergén.  
Klinická liečba (vysokohorská, kúpeľná prímorská) je indikovaná pri všetkých 
alergických ochoreniach a mala by byť pravidelným doplnkom terapie každého 
alergického ochorenia. 

  
(autor: Božena Hadová) 

  

TTRROOŠŠKKUU  HHUUMMOORRUU  

  
„Pán Boh je chorý?“ – pýta sa malý Jožko mamy. 
„Prečo sa pýtaš?“ – čuduje sa matka. 
„Pretože v novinách píšu, že Pán Boh povolal k sebe doktora Kováča.“ 
 
„Počul si? Demko pred mesiacom zomrel.“ 
„Ach tak! Preto ho v poslednom čase tak zriedka vídam!“ 
 
Rozprávajú sa dvaja policajti: 
„Predstav si, môj dedo zomrel, keď spal...“ 
„Hej? Tak to musel byť prekvapený, keď sa zobudil!“ 
 
Muž stojí nad hrobom svojho priateľa a číta náhrobný nápis:  
Tu odpočíva Izák Stern, poriadny človek a poctivý obchodník. 
Muž si vzdychne:  
„Chudák Stern, musí ležať v hrobe s dvoma celkom cudzími ľuďmi.“ 
 

  
  



KKVVÍÍZZ    
Už v predošlom čísle nášho zborového časopisu bol uverejnený kvíz o našom 
cirkevnom zbore. Dnes sme si pre vás pripravili ďalší. Budeme si tak spoločne 
opakovať  a utvrdzovať svoje vedomosti.  

 
1. Kde patrili obyvatelia obce Kraľovany v čase jej vzniku?  
a/ do cirkevného zboru v Istebnom 
b/ do farnosti v Komjatnej 
c/ do cirkevného zboru v Párnici 
 
2. Koľko škôl si postavili evanjelici v Kraľovanoch? 
a/ 1 
b/ 2  
c/ 3  
 
3. Kedy si pripomíname Pamiatku posvätenia chrámu Božieho?  
a/ 19. október  
b/ 17. október  
c/ 18. október  
 
4. Chrám Boží je netypický tým, že: 
a/ nemá krstiteľnicu 
b/ sú v ňom dve kazateľnice 
c/ má dva zvony 
 
5. Sviatosti v Evanjelickej cirkvi a. v. sú: 
a/ Krst svätý, Konfirmácia slávnosť 
b/ Cirkevný sobáš, Cirkevný pohreb 
c/ Krst svätý, Večera Pánova  
 
6. Kolekta sa nazýva: 
a/ tanierik na prisluhovanie Večere Pánovej 
b/ spievaná modlitba kňaza 
c/ kríž, ktorý nesie mendík pred pohrebným zhromaždením 
 
 
 

 

OOKKIIEENNKKOO  PPRREE  DDEETTII  
 

Do krúžkov vpíš čísla 1 – 6, pomocou ktorých správne usporiadaš obrázky 

Veľkonočného príbehu. 

 

   

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         (pripravila: Zuzana Babušiaková) 



 
 
 

                                                                           Srdečne pozývame na 

 
 

SLUŽBY BOŽIE v CHRÁME BOŽOM v KRAĽOVANOCH 
 
                 25. marec   o   8.30 h.       Kvetná nedeľa (pašie) 
                 29. marec   o 17.00 h.       Zelený štvrtok  
                                                               (prisluhovanie Večere Pánovej) 
                 30. marec   o   8.30 h.       Veľký piatok (pašie) 
                    1. apríl      o    8.30 h.      1. slávnosť veľkonočná   
                    2. apríl      o    8.30 h.      2. slávnosť veľkonočná 
                  ďalšie nedele   8.30 h. 

 
 

SLUŽBY BOŽIE na OBECNOM ÚRADE v ĽUBOCHNI 
so začiatkom o 14.00 hod. 

25.3., 1.4., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7. 
 
 

INÉ PODUJATIA v CIRKEVNOM ZBORE 
 

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

 
 
                                                                             STRETNUTIE SPEVOKOLOV  
                                                                          CIRKEVNÝCH ZBOROV ORAVY 
                                                                                   15. apríl vo Veličnej 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DDrraahhíí  bbrraattiiaa  aa  sseessttrryy,,    

pprraajjeemmee  vváámm,,    

nneecchh  BBoožžíí  SSyynn  aa  nnáášš  PPáánn  JJeežžiišš  KKrriissttuuss,,    

kkttoorrýý  zzoommrreell  nnaa  ggoollggoottsskkoomm  kkrríížžii,,    

nnaa  ttrreettíí  ddeeňň  vvssttaall  zz  mmŕŕttvvyycchh,,  

jjee  žžiivvýý  aa  sseeddíí  nnaa  pprraavviiccii  ssvvoojjhhoo  OOttccaa,,    

vvzzkkrriieesseennýý  vvssttaannee  vvoo  vvaaššoomm  ssrrddccii..    
 
 
 
 
 


