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SSLLOOVVOO  NNAA  ÚÚVVOODD 
 

      Príroda sa pomaly oblieka do šiat utkaných z pestrofarebných listov, 
s niektorými sa už aj vietor pohráva a rozvieva ich po celom okolí, zbierame úrodu 
ako hmatateľný dôkaz Božej starostlivosti o nás a zvykáme si na daždivé počasie 
s nižšími hodnotami na teplomeri.  
     A práve v tomto jesennom období nastal čas, aby sme ďakovali Pánu Bohu pri 
dvoch príležitostiach. Ďakovali za chrám Boží, ktorého 105. výročie posvätenia si 
pripomíname, a zároveň ďakovali za všetkých starších, prejavili im svoju úctu, 
svoju vďačnosť a vyjadrili radosť z toho, že ich máme.  
    Teda, aj toto číslo nášho zborového časopisu je venované spomínaným dvom 
udalosťam mesiaca október.  
     Veríme, že v ňom nájdete čítanie, ktoré vás zaujme.  
 
 
 
 
 
 
 
                                             Dobrodinče z neba, Hospodáru milý, 
                                             ajhľa, listy vädnú – jeseň k nám sa chýli, 
                                             a my za úrody rodnej našej zeme 
                                             dnes Ti ďakujeme! ... Vrúcne ďakujeme – 
                                             i za tie skromné dary čos´požehnal nám, 
                                            však Ty si všeho všemohúcim Otcom sám. 
                                            Žehnaj hospodárom, nech si odpočinú, 
                                            a zas veď ich v diele, popraj šťastia k činu. 
                                            Žehnaj roliam, sadom – chráň od nepohody, 
                                            nechže ťažká práca na zmar nevychodí, 
                                            uchráň všelikého sklamania a bôľu. 
                                            Obrob však i obsej duší našich roľu, 
                                            jak zem nám, by niekdy my sme dali Tebe, 
                                            až raz znesieš klasy sŕdc ta, v Tvoje nebe!   
                                                                            Amen 
                                                                                                                    (autor: Martin Rázus) 
 



KKÁÁZZEEŇŇ  SSLLOOVVAA  BBOOŽŽIIEEHHOO  
pri príležitosti 100. výročia posvätenia chrámu Božieho 

kázaná dňa 20. októbra 2013 br. biskupom Východného dištriktu Mgr. Slavomírom Sabolom 
 

„Tak prišiel v Samárii do mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý Jákob dal synovi 
Jozefovi.Tam bola Jákobova studňa. Ježiš, ustatý cestou, sadol si pri studni; a bolo asi 
poludnie.Tu prišla žena zo Samárie načrieť vody. I povedal jej Ježiš: Daj sa mi napiť!Učeníci 
odišli totiž do mesta nakúpiť potravu. Povedala Mu žena Samaritánka: Ako môžeš Ty, Žid, 
pýtať si vody odo mňa, ženy Samaritánky? Židia sa totiž nestýkajú so Samaritánmi. Riekol 
jej Ježiš: Keby si poznala dar Boží a kto ti hovorí: Daj sa mi napiť, - ty by si Jeho prosila, a 
On by ti dal živú vodu. Povedala Mu: Pane, ani načieradla nemáš, a studňa je hlboká, 
odkiaľ máš teda živú vodu? Či si Ty väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu; aj 
sám pil z nej i jeho synovia a jeho dobytok? Ježiš riekol: Každý, kto pije z tejto vody, bude 
zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú 
mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Tu Mu povedala 
žena: Pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila a neprichádzala sem načierať.“    (J 4, 5–15) 
 

Milí bratia a sestry,  
dnes prichádzame do chrámu predovšetkým preto, aby sme zaň vyjadrili vďačnosť 
Pánu Bohu. Pred 100 rokmi bol tento kostol posvätený. Boh sa priznal k úsiliu 
Vašich predkov, k ich práci, a tak tu môže stáť táto svätyňa, kde sa schádza Boží 
ľud. Vďaka Bohu, že za tých 100 rokov táto svätyňa nespustla. Hoci, žiaľbohu, boli 
chvíle, kedy došlo k jej poškodeniu. Vždy je tu Boží ľud, ktorému záleží na obnove 
tohto príbytku. Som vďačný Vám i Pánu Bohu, že aj po nedávnom požiari má táto 
svätyňa naspäť svoje dôstojné miesto nielen navonok uprostred obce, ale aj jej 
vnútro je skutočne skvostné. Iste to svedčí o túžbe Vás, miestnych, aby ste mali 
miesto, kde môžete skláňať svoje nohy pred všemohúcim Pánom Bohom 
a prichádzať k Nemu s prosbami aj s ďakovaním. 
Ak prichádzame na toto miesto, kladieme si z času na čas otázku: „Prečo chodím 
do kostola?“ Najmä ak človek vynaloží úsilie s údržbou chrámu, kladie si otázky: 
,,Prečo to robím? Aký to má význam? Čo pre mňa osobne tento priestor znamená, 
keď ho mám zveľaďovať, investovať doň svoj čas i peniaze?“ Myslím si, že pri 
storočnici tohto chrámu je veľmi vhodné, aby sme sa zamysleli nad tým, čo pre 
nás osobne tento priestor znamená. Žalmista v Ž 36,8-10 hovorí: ,, Aká vzácna je 
Tvoja milosť, Bože, synovia ľudskí v tôni Tvojich krídel majú útočište. Hostia sa 
hojnosťou Tvojho domu a napájaš ich z riavy svojich slastí. Lebo u Teba je prameň 
života a v Tvojom svetle svetlo vidíme.“  Tieto žalmistove slová, ktorých 
predmetom je priestor chrámu, hovoria, že človek na toto miesto prichádza preto, 
lebo tu nachádza prameň, ktorým občerstvuje svoju dušu. Dnes som si vybral 
kázňový text, ktorý hovorí o takom žriedle. K Jákobovej studni prichádzali Židia 

cítiaci  telesný smäd. My prichádzame do chrámu, lebo sme duchovne smädní 
a cítime, že je tu prameň pre našu dušu. 
Chrám je duchovná studňa. V Samárii zdedili studňu po praotcovi Jákobovi. Žena 
Samaritánka hovorí: ,, ...aj sám pil z nej i jeho synovia a jeho dobytok. (J 4,12)“. Pri 
storočnici tohto chrámu môžeme vyznávať, že „z neho – ako zo studne“ pili naši 
pradedovia, dedovia, otcovia a dnes pijeme z tejto studne Božej dobroty na tomto 
mieste aj my. Ak je miesto Božieho chrámu pre nás duchovnou studňou, potom sa 
zamýšľame nad tým, čo to pre nás veriacich znamená, a aký úžitok nám to miesto 
prináša.  
Chrám – duchovná studňa je pre nás: 
a/ miesto stretnutia 
Duchovná studňa, ku ktorej prichádzame vždy načierať, je pre nás veriacich 
predovšetkým miestom stretnutia. Studňu vo vtedajšej dobe, kedy sa odohrával 
tento príbeh Jánovho evanjelia, nemali všetci. Neexistovali vodovody, ako máme 
dnes. Ak existovala, najmä v palestínskych podmienkach niekde studňa, ktorá 
nevyschýnala, prichádzali k nej ľudia po vodu pre seba a pre svoj dobytok. Zrazu 
táto studňa bola miestom, kde sa ľudia prirodzene stretávali. 
Pri stretnutiach sa vymieňali rôzne názory a informácie. Ľudia navzájom 
komunikovali a spoznávali sa. Nielen tí z blízkeho okolia, ale aj okoloidúci cudzinci. 
Určite tak bolo možne pri studni spoznať mnoho zaujímavých ľudí. Dnešný 
kázňový text nám odkazuje, že spomedzi všetkých stretnutí s rôznymi ľuďmi je pre 
život človeka najdôležitejšie jedno stretnutie, a to je stretnutie s Kristom. O tom je 
príbeh pri Jákobovej studni. Aj v chráme je možné stretnúť rôznych ľudí. 
Z mnohými sa poznáme, zdravíme ich, ba s niektorými aj komunikujeme. Ale na 
službách Božích nejde len o stretnutie nás, ľudí. Tu ide o kontakt s niekým oveľa 
dôležitejším a vzácnejším.  Je to stretnutie s Bohom skrze Jeho Slovo a Sviatosti. 
Prečítaný kázňový text hovorí, že žena Samaritánka prichádza ku Jákobovej studni. 
Vidí tam Ježiša, a predsa jej oči nepoznajú, že ide o Božieho Syna, Mesiáša. Ona 
iba vníma, že tu sedí nejaký ustatý, vyčerpaný Žid. Jeden z mnohých. Myslím si, že 
aj v živote niektorých ľudí dochádza k tomu, že prichádzajú do chrámu – 
k duchovnej studni, ale neuvedomujú si, s kým majú dočinenia tak, ako si to 
neuvedomovala žena Samaritánka. Niekedy sa stane, že človek celý život chodí do 
kostola, a predsa nepochopí, prečo tam chodí. Pri všetkých návštevách kostola 
stretne mnoho známych i neznámych ľudí, ale celý život sa v Slove a Sviatostiach 
nedokáže stretnúť s Tým, ktorého naše oči nevidia, naše ruky sa Ho nemôžu 
dotknúť, so Všemohúcim Bohom a s Kristom. 
Preto je príbeh ženy Samaritánky zároveň pozvaním pre nás. Ak má mať tento 
kostol pre nás význam, tak to bude iba vtedy, keď bude pre nás miestom 



stretnutia s Kristom. Je dôležité, aby sme vedeli, s kým predovšetkým máme tu 
dočinenia. Nie so sestrou farárkou, s bratom biskupom, seniorom, seniorkou, 
alebo s nejakým blízkym z tohto cirkevného zboru, ale predovšetkým tu máme 
dočinenia s Bohom, ktorý sa nám prihovára cez vyjavené Slovo a Sviatosti . Ak 
sme toto nepochopili, nikdy nebudeme brať toto miesto vážne. Nikdy nebude 
miestom stretnutia s Kristom. 
b/ miestom služby 
Chrám - duchovná studňa je nielen miestom stretnutia, ale aj miestom služby. 
Čítali sme v kázňovom texte, že Pán Ježiš prosí ženu Samaritánku: ,,Daj sa mi 
napiť“. Žena reaguje zvláštne hovoriac: "Veď ani načieradlá nemáš a studňa je 
hlboká". Vidí v ňom človeka, ku ktorému by sa nemala znížiť, rozprávať s ním, lebo 
ona bola Samaritánka a on bol Žid. Medzi Židmi a Samaritánmi bolo odveké 
nepriateľstvo. A predsa Pán Ježiš napriek všetkým týmto bariéram prosí o službu 
a v rozhovore upriamuje ženu na niečo veľmi dôležité v živote. Teda svojím 
spôsobom slúži aj On jej.  
Ak prichádzame na toto miesto, musíme sa pýtať: ,,O čo v kostole - pri tejto Božej 
studni ide?“ Luther, keď posviacal kostol v Torgau, hovoril: „Tu sa nebude nič iné 
diať, ako to, že Boh nám bude slúžiť svojím slovom a sviatosťami a my budeme 
slúžiť svojmu Bohu modlitbami a piesňami“. Teda Luther tiež pomenoval chrám 
ako miesto recipročnej služby. On slúži nám a my, ako Boží ľud, slúžime Jemu. Je 
tomu tak aj v našom vnímaní? Chápeme to ako evanjelici podobne, ako nás tomu 
učil Luther? 
Veľmi často som sa pri rozhovoroch, ešte vo svojej farárskej praxi, stretol s ľuďmi, 
ktorí na adresu služieb Božích povedali: ,,Nič nové, to už poznám.“ Alebo 
konfirmandi povedia: ,,Veď v tom kostole je stále to isté. Je tam predspev, 
pozdrav, odpovieme amen, amen, amen, a každé stretnutie vždy to isté dookola.“ 
Povedia si: „Prečo tam máme chodiť, keď to už poznáme? Veď ani do kina 
nechodíme na jeden film niekoľkokrát. Možno 3-4 razy pôjdeme, ak je vynikajúci, 
ale potom nás to už tiež omrzí.“ Ak prichádzame  permanentne do chrámu, 
poznáme už priebeh služieb Božích. Nie je to zbytočná strata času? 
Ak ľudia prichádzajú do kostola a vnímajú iba to vonkajšie, formálne, potom majú 
pravdu tvrdiac, že tu je stále to isté. Možno niektorí preto prestali chodiť do 
chrámu. Ale človek, ktorý vníma obsah, vníma skutočnosť bohoslužieb ináč. Zrazu 
je tu priestor, kde prehovára k nemu vždy, každú nedeľu, každé stretnutie iné 
Božie Slovo. Je tu vždy iná modlitba, nová príležitosť postaviť sa pred 
Všemohúceho Boha, ktorý je nad nami. Človek, ktorý premýšľa nad obsahom slov, 
ktoré k nemu počas služieb Božích zaznievajú ako Boží odkaz, nemôže povedať, že 
túto nedeľu bolo to isté ako na minulých. Nebolo. Ak vnímame obsah služieb 

Božích v kostole, zrazu sa to miesto pre nás stáva žriedlom duchovného poznania 
tečúceho cez Božie slovo a Božej milosti, ktorá je nám prisluhovaná skrze 
sviatosti. Učme sa rozumieť tomu, čo v chráme konáme. Pochopme, že tu ide 
o službu, kde nám chce slúžiť Boh, a kde my chceme slúžiť Bohu. Tieto veci sa 
nedejú automaticky. My nemôžeme sami zo seba duchovné záležitosti prijať 
a pochopiť. Luther hovorí, že nemôžeme uveriť v Boha z vlastnej sily, ale skrze 
moc Ducha Svätého. On nás skrze evanjelium povoláva, osvecuje, posväcuje 
a zachováva v pravej viere. Dôležité je, aby sme sa vanutiu Ducha otvorili pri 
„duchovnej studni“.  Z nej potom vytryskne prúd Božej milosti, ktorá zaplaví naše 
vnútro  a bude nás pretvárať do podoby dietok Božích. Prajem si, aby sa na tomto 
mieste vždy schádzal Boží ľud, ktorý vie, prečo sem prišiel. Príde do chrámu 
a slúžiac skloní svoje kolená pred svojim Bohom. 
c/ miestom zmierenia 
Chrám - „Duchovná studňa“ je podľa evanjeliového príbehu zároveň miestom 
zmierenia. V kázňovom texte sme čítali, že ku Jákobovej studni prichádza žena 
Samaritánka. Ide k nej na pravé poludnie. Táto informácia nie je iba časovým 
údajom. Ona zároveň v sebe skrýva určitú výpoveď, prečo tá žena príde ku studni 
na pravé poludnie.  
V Izraeli je veľmi horúco. Je tam iná klíma ako u nás. Na pravé poludnie je 
neznesiteľná horúčava. Nikto vtedy nepracuje, a ani nevychádza z domu. Všetci 
ľudia sú cez obed doma. Pracujú zrána a večer, keď sú teploty miernejšie. Ak žena 
prichádza ku Jákobovej studni na pravé poludnie, predpokladá, že pravdepodobne 
pri Jákobovej studni nikoho nestretne. Chce sa vyhnúť ľuďom. Taký 
individualizmus je spôsobený jej hriechom. Keby sme čítali 4. kapitolu Jánovho 
evanjelia ďalej, zistili by sme, že išlo o morálne zlyhanie v partnerskom spolužití. 
Pán Ježiš jej hovorí, aby zavolala muža, a nakoniec vysvitne, že mala piatich a ten, 
s ktorým teraz žije, nie je jej muž. Je len prirodzené, že aj ostatní ľudia kriticky 
poukazovali na spôsob jej života. Medzi ženou a obyvateľstvom mestečka Sychar 
rástla priepasť. Preto sa chcela ľuďom vyhnúť, aby nemusela počúvať útoky na 
svoju adresu. 
Bariéry medzi ľuďmi existujú aj v dnešnej dobe, a povedzme si úprimne, aj medzi 
nami. Vždy vzrastajú vtedy, keď nám niekto pripomenie náš nedostatok. To neradi 
počúvame. Je to nepríjemné nielen žene Samaritánke, ale aj nám ľuďom dnešnej 
doby. Kto je rád, keď niekto ukazuje naňho prstom? Preto radšej volíme 
individualizmus. Kladieme obrovské ploty medzi seba a žijeme v ústraní. 
Nechceme, aby niekto odhalil našu tvár. Je však otázkou, dokedy človek môže byť 
s takýmto stavom spokojný. Ak unikneme zrkadlu, ktoré nám nastavujú ľudia, 
ujdeme aj zrkadlu, ktoré nám nastavuje sám Pán Boh? Keď sa raz pred Neho 



postavíme a On bude hodnotiť naše životy, bude stačiť to, že sme pred ľuďmi 
obstáli,lebo neodhalili naše nedostatky? Táto „duchovná studňa“ – chrám, do 
ktorého prichádzame, je zároveň priestorom, v ktorom sa nám skrze Písmo sväté 
neustále nastavuje Božie zrkadlo. V svetle Božieho slova zrazu dokážeme vnímať, 
akí skutočne sme. Kristovo slovo zastavilo ženu Samaritánku. Vyznáva pred Ním, 
že nemá muža, hoci s mužom žije. Odhaľuje tmavé zákutia svojho života. Zrazu jej 
Ježiš ponúka inú perspektívu života. Tá sa skrýva v symbole živej vody pre jej život. 
Aj my potrebujeme, aby padali bariéry, ktoré nás rozdeľujú. Túžime, aby zmizol 
hriech z nášho života. Je potrebné, aby sme poznali svoje previnenia a hoci je to 
bolestivé vyznávali ich pred Bohom, lebo iba tak môžu byť z nášho života 
odstránené. Samaritánka pri Jákobovej studni prelomila múr nenávisti medzi 
Židmi a Samaritánmi. Zároveň otvorila svoje vnútro, hovorila o tom, čo ju vo 
vnútri ťažilo a našla zmierenie s Bohom i ľuďmi. 
Aj v tomto chráme – pri našej „duchovnej studni“, sa má diať niečo podobné ako 
v živote Samaritánky. Kostol je miesto, kde sme pozvaní k zmiereniu. K zmiereniu 
s Bohom i medzi sebou navzájom. Tu majú padať múry a bariéry nenávisti medzi 
nami. Nikdy nepadnú, keď sa budeme konfrontovať iba my medzi sebou 
navzájom. Povieme si, ale veď on alebo ona mi ublížili. Pred očami budeme mať 
iba krivdy, ktoré nám iní spôsobili. Ale keď sa pozrieme do Božieho zrkadla, 
pochopíme, že ani my nie sme takí stopercentní. Vtedy dokážeme vnímať uhol 
pohľadu akým nás vidí ten druhý, a zrazu začneme mäknúť. Pod vplyvom Božieho 
slova a sviatosti Kristovej mäknú naše tvrdé kamenné srdcia. Môžeme prijať nové 
odpustenie a nové očistenie pre svoje životy. 
d/ miestom poznania 
„Duchovná studňa“, kde prichádzame, bratia a sestry, je zároveň miestom 
poznania. Žena Samaritánka kládla pri studni Pánovi Ježišovi mnoho otázok. 
Najprv hovorí o otcoch, o zvykoch, ale potom hovorí o Mesiášovi, ktorý by mal 
prísť. Myslím si, že aj my si v živote musíme klásť mnohé otázky, keď prichádzame 
k „duchovnej studni“. Potrebujeme si klásť otázky o Bohu, otázky o zmysle nášho 
života. Týmito otázkami a odpoveďou Božieho slova na ne sú pozdvihované naše 
oči k tomu, čo je vyššie, čo je transcendentné, čo je nad nami. Iba pohľadom hore 
upretým sa budeme stávať skutočnými ľuďmi stvorenými na Boží obraz. 
V gréčtine sa nazýva človek slovom „anthropos“. Doslovný preklad tohto slova 
zneje:„ten, čo pozerá hore“. Človek je teda človekom vtedy, ak má pohľad upretý 
k nebeskému Otcovi. Ak si človek kladie otázky o Bohu, dvíha svoj zrak, svoju dušu 
smerom hore. Prajem si, aby čím viac ľudí chodilo do kostola. Aby nepozerali na 
hodinky očakávajúc koniec služieb Božích, ale aby sa zamýšľali nad svojimi životmi 
a premýšľali nad tým, čo ich prevyšuje. 

Ak totiž prestaneme vnímať rozmer Boha nad sebou, ak sa nebudeme pozerať 
„hore“, zrazu sami budeme chcieť byť bohmi. Vo svojom egoizme budeme stvárať 
vecí, ktoré budú hotovou katastrofou pre nás osobne i pre naše okolie. Tým 
najúžasnejším poznaním, ku ktorému má dôjsť v tomto chráme, je poznatok, že tu 
máme dočinenia s Mesiášom, ktorým je Ježiš Kristus. 
e/ miestom poverenia 
Poslednú myšlienku, ktorú chcem vysloviť z tohto textu je, že miesto chrámu je 
zároveň miestom poverenia. Čítali sme v závere kázňového textu, že Ježiš 
povedal: „ Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, 
ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.“ 
(v.14). Voda, ktorú dáva Kristus nielen utíši náš vnútorný smäd,teda upokojí určité 
potreby nášho života, ale tá živá voda v nás sa stane prameňom živej vody 
prúdiacej k večnému životu. Voda, ktorú dáva Kristus -„živá voda“ - nielen naplní 
naše vnútro, že máme z toho osoh len my sami, ale je prameňom živej vody, ktorá 
oživuje skrze nás okolie. Myslím si, že v týchto slovách sa skrýva poslanie pre tých, 
ktorí ochutnali a okúsili živú vodu. Oni načerpali z prameňa Božieho slova a to 
slovo ich osviežilo, povzbudilo a oživilo. Takí ľudia prichádzajú s ponukou živej 
vody aj ku ostatným, ktorých vidia, že sú ustatí životom. Možno po telesnej 
stránke majú všeličo možné, ale vnútorne sú úplne rozbití, nespokojní a nešťastní. 
Nepoznali prameň života a nevidia svoj život vo svetle, ktoré vychádza od Boha. 
Poslanie nás, ktorí prichádzame do chrámu k duchovnej studni načierať z Božích 
právd, je, aby sme sa nimi sami naplnili a mohli z tejto „živej vody“ ponúkať aj 
tých, ktorí sú okolo nás. Vtedy plníme poslanie, ktoré nám dáva Pán Ježiš Kristus. 
On vyzýva: „Choďte, a čiňte mi učeníkmi“ (Mt 28,20). Ukazujte im na rozmer Božej 
milosti, ktorú ste sami prijali, a ktorá môže byť skrze Vás ponukou pre tých, ktorí 
ju ešte nezažili. Nech je tento chrám vždy miestom vyzývajúcim nás k plneniu 
Kristovho poverenia.  
Bratia a sestry! Prajem Vám, aby tento chrám bol pre vás miestom, kde zažívate 
stretnutie s Tým najväčším. Nech je miestom služby, kde nechodíte z povinnosti, 
alebo si podriemať, ale slúžiť Bohu. Nech je to miesto, kde hľadáte zmierenie 
s Bohom i s ľuďmi, kde dochádza k tomu najdôležitejšiemu poznaniu múdrosti - k 
poznaniu o Mesiášovi, a kde cítite poverenie k plnenie Kristom danej úlohy. Pán 
Boh nás potrebuje dnes ako ženu Samaritánku v meste Sychar, aby sme šli 
zvestovať, že sme našli Mesiáša. Tu je zdroj živej vody pri Božom slove 
a sviatostiach. Tejto milosti môžeme byť účastní a k nej môžeme svojou službou 
iným ukazovať cestu. Neodmietnime túto službu nikomu v našej cirkvi i v svojom 
okolí.                                                                                                                           Amen 
 



 

 
 

                                                                                                      (autor: Andrej Vojčák) 

 
Drahý Bože a Otče náš nebeský, 
keď si pripomíname v našom zbore Pamiatku posvätenia Tvojho chrámu, ďakujem 
Ti za tento Tvoj stánok. Veď sa stal pre mňa a mnohých druhých domovom.  
Tu ma moji rodičia na začiatku môjho života priniesli ku svätému krstu. Tu som na 
prahu mladosti pri konfirmácii vyznával vieru v Teba a sľuboval som vernosť našej 
cirkvi. Tu sa s bratmi a sestrami v nedeľu stretávam na  službách Božích. Tu 
počúvam Tvoje slovo, ktoré ma uisťuje, že si so mnou a máš ma rád. 
Ďakujem Ti za každé slovo, ktoré si vyslal do môjho srdca a v pokore so žalmistom 
vyznávam, že lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc.                                 Amen 
 

                                                                                                 (autor: Bohuslav Kušnierik) 
 

                        

  

PPOOHHĽĽAADD  SSPPÄÄŤŤ  
 

     Ako v živote človeka nastanú okamihy, v ktoré sa priam žiada zastaviť a obzrieť 
sa späť, tak v októbri pri pamiatke posvätenia chrámu je najlepší čas na to, aby 
sme sa tiež zastavili a obzreli na históriu spojenú s Božím domom, ktorého veža sa 
majestátne týči uprostred našich domov.  
Je príhodný čas, aby sme na prežité v ňom spomínali, zabudnuté si pripomínali 
a pritom videli túžbu predkov mať uprostred svojich domov dom svojho Boha, 
videli mozoľnaté ruky, ktoré budovali miesto stretávania nielen pre seba ale aj 
generácie po nich, videli nadšenie a radosť v tú slávnostnú chvíľu posvätenia, ale 
aj pokoru, s ktorou nedeľu čo nedeľu do chrámu vstupovali otcovia, matky s celými 
rodinami. A zároveň je príhodný čas, aby sme sami sebe odpovedali na otázku: Čo 
pre nás tento chrám znamená? 
Otvorme teda knihu histórie a začítajme sa do čias minulých, aby sme vedeli 
odpovedať na otázky času prítomného.  
 

     Prvá písomná zmienka o Kraľovanoch je z  r. 1363. Pri vzniku obce patrili 
obyvatelia Kraľovian do nitrianskeho archidiakonátu Trnavskej ostrihomskej 
arcidiecézy a pod farnosť v Komjatnej pri Ružomberku.  
Keď sa rozšíril protestantizmus na Orave, veriaci z Kraľovian patrili do Bytčianskej 
evanjelickej superitendencie a záznam z kanonickej vizitácie z r. 1650 uvádza, že 
Kraľovany boli jednou z fílií cirkevného zboru vo Veličnej. 
Po Šopronskom sneme v r. 1681 vznikol artikulárny zbor v Istebnom a Kraľovany 
sa stali jeho fíliou. V r. 1912 bola vykonaná kanonická vizitácia v Istebnom a v 
zázname z nej je uvedené, že br. biskup Henryk Geduly odporučil v Kraľovanoch 



postaviť modlitebňu ako miesto konania služieb Božích. Dovtedy boli služby Božie 
konané v miestnej škole.   
Ten istý záznam uvádza, že vo fílii v Kraľovanoch bolo 278 členov. A tí sa rozhodli 
postaviť nie modlitebňu ale kostol. Jeho základy položili na mieste prvej 
evanjelickej školy. Múry vybudovali z kvádrov vyrobených firmou Koubelka a 
strechu pokryli škridľou.  
Túžba po vlastnom mieste stretávania, túžba po chráme bola veľkou motiváciou. 
Tá majestátna stavba, ktorá bola ešte len odporučená br. biskupom 29. júna 1912, 
bola ukončená a posvätená 19. októbra 1913, v 22. nedeľu po Svätej Trojici. 
Posviacku vykonal br. oravský senior Pavol Samuel Novák.  
V r. 1923 bol do veže zakúpený prvý zvon s nápisom "Evanj.a.v.dcérocirkev 
Kraľovany - 1923 - Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle" 
a v r. 1970 druhý zvon, na ktorom je nápis "F.Švéda - 1970". 
V r. 1929 bola strecha kostola pokrytá plechom a do kostola bol kúpený organ od 
firmy Rieger z Krnova. 
Začiatkom r. 1945 živelná pohroma a vojna poškodili veľkú časť krytiny, ako aj 
chrámové zariadenie, avšak kostol bol už v tom istom roku opravený. 
V r. 1955 bola pristavená zborová sieň a sakrestia. Pri príležitosti 50. výročia 
posvätenia, v r. 1963, bol kostol znovu vymaľovaný. Pri 80. výročí posvätenia, v r. 
1993, bola v chráme prevedená generálna oprava (nové el. kúrenie, nové lavice, 
maľba vnútorných priestorov a iné). V r. 2008 boli vymenené okná v kostole, 
zateplený strop a prevedená maľba vnútorných priestorov. V r. 2009 boli 
zakúpené nové nádoby k prisluhovaniu sviatosti Večere Pánovej. 
V r. 2011 (12. júna) došlo k požiaru v chráme. Dôvodom bol elektrický skrat. 
Najväčšia škoda bola na chrámovom organe, zateplení stropu a maľovke. Ale už 
v auguste na Kajúcu nedeľu sa konali služby Božie v chráme a na Štedrý večer 
zazneli prvé tóny zo zrekonštruovaného organu. 
Pri 100. výročí posvätenia chrámu, v r. 2013, bolo zakúpené nové oltárne rúcho 
červenej farby a chrámom sa niesla zvesť br. biskupa Východného dištriktu Mgr. 
Slavomíra Sabola.   
V r. 2015 bol vykonaný náter strešnej krytiny, v r. 2017 nainštalovanie nového el. 
vykurovania a v. 2018 bola prevedená rekonštrukcia zvonov.  
 

Predkovia aj pre nás postavili chrám a Pán Boh ho aj pre nás dodnes zachováva. 
Vážme si chrám Boží ako vzácny dar z neba a cenný odkaz našich predkov.  S úctou 
a vďačnosťou spoločnými silami zachovajme to, čo sme prijali.  

 

 

KKRRÁÁSSAA  CCHHRRÁÁMMOOVVÉÉHHOO  PPRRIIEESSTTOORRUU  
 

     Nemusíme byť študovaným architektom, ani rodeným umelcom, aby sme 
ocenili krásu chrámového priestoru. Je potrebné mať srdce na správnom mieste 
a v Božom dome nájsť svoje miesto. Tak pozrime na jednotlivé časti nášho 
jubilanta. 

     Prvou časťou, ktorú si pri vstupe do chrámu 
všimne zrejme každý návštevník, je oltár so 
svojím majestátnym obrazom. Na oltárnom 
obraze je zobrazený Pán Ježiš, ktorý sa modlí 
v Getsemanskej záhrade. V oltárnom priestore 
sa nachádza oltárny stôl, uprostred ktorého je 
kovový kríž a po jeho stranách sú sviece. Pred 
krížom vždy leží chrámová Biblia. Pred 
oltárnym stolom je kľakátko, z ktorého kňaz 
vysiela modlitby k Pánu Bohu. Okolie oltára je 
lemované drevenou ohrádkou s kľakátkom 
pre ľudí, na ktoré prichádzajú najmä pri 
prisluhovaní sviatosti Večere Pánovej.  
 

 
Zaujímavosťou nášho chrámu sú najmä dve 
kazateľnice. Jedna, tá pôvodná, sa nachádza 
nad oltárom a druhá je vedľa neho. Tá vyššie 
postavená je využívaná na kázanie slova 
Božieho počas prvých výročitých slávností (1. 
slávnosť vianočná, 1. slávnosť veľkonočná, 1. 
slávnosť svätodušná) a pri pamiatke posvätenia 
chrámu. 
Druhá, nižšie postavená, bola vybudovaná 
neskôr z praktických dôvodov a je využívaná 
v ostatné nedele a sviatky.  

 
Vedľa oltára pred nižšie umiestnenou kazateľnicou sa 
nachádza krstiteľnica, pri ktorej vo sviatosti Krstu svätého je 
pokrstený človek obmytý od dedičného hriechu a je prijatý do 
Božej rodiny. 
 

 
  



                                                        

 
Časti, o ktorých sme doteraz hovorili, je možné v chráme 
len vidieť. Ale ďalšiu časť je možné i počuť.  
Na chóre je umiestnený chrámový organ. Už ako bolo 
spomenuté, pôvodný bol zakúpený od českej firmy Rieger 
v r.  1929. Pri požiari zhorel jeho hrací stôl a tak v r. 2011 
prebehla rekonštrukcia organu.  
 
 

Hoci sa v chráme nenachádzajú nástenné maľby a ani iné sochy či obrazy 
s biblickými výjavmi, krása jednoduchosti spojená s tichou posvätnosťou miesta 
má svoje čaro. Keď si človek uvedomuje, že na tom mieste sa stretáva so svätom 
Bohom, nič viac nepotrebuje. Už tu môže zažiť kúsok neba na zemi.    
  

  

                                                        
  

 
Hospodine, v tomto svätom chráme 
na otcov svojich vďačne spomíname, 

čo Tvoj dom s láskou boli postavili 
z vnuknutia Tvojho, z Tvojho ducha sily. 

Za tú milosť patrí vďaka Tebe, 
že aj nás držiš pri tom slova chlebe. 

Drž nás i naďalej, nech tu poznávame 
Tvoju pravdu a nech pri nej zotrváme, 

veď ona život na krajší nám mení, 
nádeje dáva, dvíha mocou viery. 

Ochraňuj nás, aj ten stánok svätý, 
zostaň s ľudom svojím teraz i naveky.  

Amen 
 
                                                                                                     (autor:  Andrej Hajduk)    
  

  

  

  

KKVVÍÍZZ  
 
1. Aký je oficiálny názov našej cirkvi? 
a/ Evanjelická cirkev helvétskeho vyznania na Slovensku 
b/ Evanjelická cirkev Kristovho vyznania na Slovensku 
c/ Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku 
 
2. Do akého seniorátu patrí náš cirkevný zbor? 
a/ Liptovsko-oravský seniorát 
b/ Oravsko-liptovský seniorát 
c/ Oravský seniorát 
 
3. Prečo bola v r. 1837 znefunkčnená budova prvej evanjelickej školy  
     v Kraľovanoch?  
a/ zničená vojakmi 
b/ budova bola odňatá štátnou mocou 
c/ zničená požiarom 
 
4. Ktorý senior bol prítomný pri slávnostných službách Božích k 80. výročiu  
    posvätenia chrámu?  
a/ Vladimír Ferenčík 
b/ Michal Hudák 
c/ Juraj Lukáč 
 
5. Čo je Kyrie? 
a/ prvá pieseň na službách Božích s prosbou o zmilovanie 
b/ kostolnícka lavica 
c/ kríž, ktorý nesie mendík pred pohrebným zhromaždením 
 
6. Čo je cibórium?  
a/ nádoba, v ktorej sú uložené oblátky k sviatosti Večere Pánovej 
b/ funkcia v cirkevnom zbore 
c/ označenie jednej časti Biblie 
 
 

  

  

  

Správne odpovede sa nachádzajú na konci oznamov. 



PPoossiieellaamm  ppoozzddrraavv  ššeeddiinnáámm  
Zlatica Oravcová 

 

Posielam pozdrav šedinám a vráskam,  
tváram, na ktoré riadky písal čas –  
pohľadom vďačným staré líca láskam,  
počujem Pánov dobrotivý hlas...  
 

Posielam pozdrav uvädnutým perám,  
by na nich kvitol vyznávania kvet,  
pučiaci zo sŕdc, ktoré pevne veria,  
že cesta vedie neustále vpred!  
 

Posielam pozdrav trasúcim sa rukám,  
by jedna k druhej vinula sa tak,  
jak slnka lúče k rozkvitnutým lúkam –  
z modlitieb zmizol pochybnosti mrak!  
 

Posielam pozdrav unaveným očiam,  
čo mnoho vecí v žití mohli zrieť,  
za roky tie a za tie desaťročia –  
k tým očiam pozdrav úprimný môj leť...  
 

By uvideli plnosť svetla v Slove,  
by Pána videli a Jeho dar – 
by slávu vidieť boli vždy hotové,  
ktorú nám zložil Kríža na oltár!  
 

Posielam pozdrav uboleným nohám,  
čo prešli cestou zeme mnohokrát!  
Ó, nasledujte stále Pána Boha,  
On útočište naše, pevný Hrad!  
 

Veď duše krídlami Pán Boh obdarí,  
by letieť vedeli, by mohli žiť –  
by radosť planula v srdca chotári,  
Pán Boh Vás občerstvuj, Pán Boh Vás sýť!  
 

Posielam pozdrav šedinám a vráskam,  
Tváram, na ktoré riadky písal čas...  
Kiež posilní Vás Ježiš, večná Láska,  
kiež Trojjediný Pán Boh žehná Vás!               
                                                                             (pripravila: Barbora Babušiaková) 

SSTTAARROOBBAA  
(úvaha mladej generácie) 

 

     Staroba – slovo, ktoré v niektorých vyvoláva pochopenie a obdiv, u iných zas 
pohoršenie či dokonca strach. Ľudia majú na toto obdobie, nazývané aj jeseň 
života, rôzne názory.  
     Hlavne teenageri vnímajú starobu často ako negatívnu fázu života pred smrťou. 
Nepáči sa im predstava straty blízkych ani určitej stagnácie, kedy už starí ľudia 
akosi nemajú chuť ďalej naplno žiť. Možno to nie je ani samotná smrť, ktorej by sa 
mladí ľudia báli najviac. Pribúdajúci vek, s ktorým prichádza množstvo 
zdravotných problémov a kedy už ani obyčajná chrípka nie je taká jednoduchá ako 
v dvadsiatke, môže vzbudzovať väčší rešpekt. Mení sa nielen povaha a nálady 
človeka, ale aj jeho fyzický stav, kvôli ktorému sú starší závislí na druhých 
a potrebujú pomoc.  
     Ale každá minca má dve strany. Keď sa starobe prizrieme bližšie, vidíme 
obdobie života, kedy môže byť človek veľmi šťastný. So spokojnosťou sa môže 
pozerať na svet okolo seba, nemusí sa nikde ponáhľať a riešiť problémy mladých 
ľudí. V pokročilom veku si väčšina užíva svoje vnúčatá, ktoré sú pre nich radosťou 
a rozveselením. Tí mladší ich majú vnímať ako skúsených ľudí, ktorí im môžu 
odovzdať svoje celoživotné skúsenosti, múdrosť a poskytnúť cenné rady do života. 
Život starších samozrejme nemusí byť len o sedení doma, o pár pivkách v krčme či 
hodinovom klebetení so susedkou. Existujú univerzity tretieho veku alebo rôzne 
kurzy pre dôchodcov, ktoré im ponúkajú zmysluplne strávený čas.  
     Nech už ale starobu berieme akokoľvek, nemáme veľmi na výber. Veď ako 
povedal francúzsky diplomat Ferdinand Lesseps: „Bohužiaľ, byť starým, je jediný 
spôsob, ako žiť dlho.“ 
                                                                                                            (autor: Agáta Hadová) 

  



  

AANNKKEETTAA  
 

V tomto čísle časopisu sme sa rozhodli vytvoriť anketu 
o starobe, ktorá pozostáva z dvoch otázok kladených 
trom respondentom. 

 
 
1. V čom sú dni staroby krásne? 
Ľubica Kušnieriková: „Krásne sú v tom, že sa môžeme oveľa viac venovať 
vnúčatám, sebe a svojim koníčkom. Prácu, ktorú vykonávame, robíme 
precíznejšie, lebo máme na to viac času.“ 
 

Lukáš Gregor: „Dni staroby sú krásne v oddychu a v staraní sa o vnúčatá.“ 
 

Mária Kraľovanská: „Keď si môžeme užívať dni staroby v zdraví, láske 
a prirodzenom rešpekte.“ 
 
2. Staroba prináša aj zdravotné problémy, ale v čom je krásna a prínosná? 
Ľubica Kušnieriková: „Môžeme rozdávať rady a skúsenosti mladším ľuďom. 
Podeliť sa o svoje problémy, ktoré prináša život a tak isto riešenie problémov.“ 
 

Lukáš Gregor: ,,Staroba je prínosná skúsenosťami zo života a v pomáhaní svojim 
deťom.“ 
 

Mária Kraľovanská: „Keď sa cítime byť užitoční,  keď máme okolo seba ľudí, ktorí 
si nás vážia, a ktorým môžeme odovzdať všetko, čo sme sa doposiaľ naučili.“ 
 
                                                                                             (autor: Veronika Kušnieriková) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPRRÍÍBBEEHH::      SSttaaččíí  iibbaa  oottvvoorriiťť  ooččii  
 
     Jeden starý muž sedával každý deň vo svojom hojdacom kresle. Pripútaný na 
toto jediné miesto si sľuboval, že sa odtiaľ nepohne, kým neuvidí Boha.  
Raz uvidel malé dievčatko na druhej strane ulice. Jej lopta sa zakotúľala do 
záhrady starého muža. Pribehla si po loptu, pozrela sa na muža a 
povedala: „Vidím Vás každý deň hojdať sa v kresle a pozerať do neznáma. Na čo 
stále hľadíte?“ 
„Ach, moje drahé dieťa, si ešte príliš malá na to, aby si pochopila.“ odvetil muž. 
„Možno“, súhlasilo dievčatko, „ale moja mama mi vždy hovorí, že keď mi niečo 
vŕta v hlave, mám to povedať, že mi niekto poradí.“ 
„Milé dieťa, nie som si istý, či mi dokážeš pomôcť.“ - zamrmlal starý muž. 
„Možno, že to nedokážem, ale možno Vám pomôže už to, že Vás vypočujem.“ 
„Dobre, poviem Ti to, hľadám Boha.“ 
„So všetkou úctou pán Starý muž, hojdáte sa dopredu a dozadu na svojom kresle 
a hľadáte Boha?“ - opýtala sa nedôverčivo. „Áno, prečo nie? Pred smrťou 
potrebujem uveriť, že Boh naozaj existuje. Chcem, aby mi zoslal nejaké 
znamenie." - odpovedal pokojne muž. „Znamenie?" - zopakovalo dievčatko a 
pokračovalo: „Boh Vám predsa dáva znamenie zakaždým, keď sa nadýchnete, 
keď zacítite vôňu kvetov, keď počúvate spev vtákov, keď sa narodí dieťa. Boh 
Vám dáva znamenie, keď sa smejete i plačete, keď cítite, ako Vám z očí padajú 
slzy. Je to znamenie vo Vašom srdci, aby ste ľúbili a objímali. Boh Vám posiela 
svoje znamenie po vetre a po dúhe a po všetkých ročných obdobiach. Všetky 
znamenia sú tu a vy im stále neveríte? Boh je vo Vás i vo mne. Netreba ho 
hľadať, pretože je tu s nami po celý čas. Mama mi hovorí, že ak hľadám niečo 
veľké a neskutočné, iste som zabudla otvoriť oči, pretože uvidieť Boha znamená 
uvidieť jednoduché veci." 
Dievčatko podišlo k mužovi a položilo svoje detské rúčky na jeho srdce a ticho mu 
pošepkala: „Pane, Boh je tu a nie tam" - a ukázala prstom na nebo: „Hľadajte ho 
vo svojom srdci, zrkadle svojej duše." 
Pobrala sa preč, krížom cez ulicu a zakričala: „Mama mi vždy hovorí, ak hľadáš 
niečo úžasné a neskutočné, iste si zabudla otvoriť oči." 
 

                                                                                         (pripravila: Ivana Stankovianska) 

  

  

  

  

  



MMOODDLLIITTBBAA  ZZAA  SSTTAARRÝÝCCHH  RROODDIIČČOOVV  
 

Drahý Pane Bože, 
ďakujeme Ti, že máme starých rodičov, ktorí nás majú radi z celého srdca.  
Daj, nech sú zdraví a aby nás mali stále radi. Postaraj sa o nich, ale aj o tých, čo už 
nie sú medzi nami. Daj takisto, aby sme ich nehnevali a aby sme im robili len 
radosť. A tak ich požehnávaj a dávaj im stále veľa síl.  Amen 
                                                                                                        (autor: Samuel Tabačák) 
 
 
 
                                
 

Starí rodičia sú mama a otec, 
ktorí dostali druhú šancu tráviť s deťmi viac času, 

byť pri výchove trpezlivejší a láskavejší. 
(autor: Zuzana Gránska) 

 
 
 
 
 
 
Starý pán si ide dať opraviť svoj mobil. 
Majiteľ obchodu mu vraví: „Pane, ale tento telefón nie je pokazený.“ 
Starý pán so slzami v očiach odpovie: „Ak nie je pokazený, prečo mi moje deti 
nevolajú?“  

 
 
    
 

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, 
ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. 
(autor: Johann Wolfgang von Goethe) 

 
 
 

 
 
 

  

ČČAASS  PPRRIINNIIEESSOOLL......  
 

 V prvú nedeľu letných prázdnin (1. júl) sa v našom cirkevnom zbore konala 
skúška katechuménov, teda konfirmandov 1. ročníka. K nim patrila Terézia 
Hadová, Sebastián Hnilica a Samuel Tabačák. Našim konfirmandom prajeme, 
aby ich aj naďalej Pán Boh požehnával svojou múdrosťou a vytrvalosťou.   

 
 V prvý týždeň prázdninový sa deti 

nášho cirkevného zboru stretávali na 
Dennom detskom tábore (2.-6. júl). 
Témou tábora boli vodné príbehy 
Novej zmluvy. Cez slovo Božie sme 
videli krst Pána Ježiša v rieke Jordán, 
boli sme svedkami bohatého rybolovu 
učeníkov, zažili sme predivné utíšenie 
búrky na mori a napokon sme so 
ženou Samaritánkou 
boli pri studni živej 
vody. Urobili sme 
si aj výlet 
a navštívili sme 
Kolibu panorámu 
v Nezbudskej Lúčke. 
Veríme, že sám 
Pán Boh si 
požehná deťom 
zvestované slovo 
a zachováva ich 
vo viere v Neho.    

 

 

 V prvú septembrovú nedeľu (2. september) bolo v našom chráme žiakom, 
študentom i pedagógom udeľované požehnanie na začiatku školského roka. 
Z kazateľnice zaznelo Božie povzbudenie do ďalších dní z Knihy Józuovej 1,9: 
„Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ Všetkým žiakom, 
študentom i pedagógom prajeme, aby stále cítili Božiu prítomnosť.  

 

 Na konci leta bola uskutočnená rekonštrukcia zvonov na kostole.   



 V nedeľu 23. septembra sme sa s niektorými deťmi nášho cirkevného zboru 
zúčastnili Stretnutia detí cirkevných zborov Oravy, ktoré sa konalo v Dolnom 
Kubíne. Témou stretnutia boli Zvieratká z džungle, cez príbeh ktorých zaznela 
zvesť o Pánu Bohu.   
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ku sviatosti Krstu svätému boli prinesené milované deti svojich rodičov 
Fabián Farko z CZ Žaškov (11.8.) 
Tomáš Užek (11.8.) 
Terézia Užeková (11.8.) 
Barbora Kršková z CZ D. Kubín (26.8.) 
Adam Kubačka (23.9.) 

 
Dňa 15.7. sa konala konfirmačná slávnosť dospelého 

Tomáš Karlovský z CZ Háj 
 

Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti 
Gizela Struhárová (17.8.) 
Jarmila Šlichtíková (10.9.) 
Helena Proschingerová (14.9.) 
 
 

TTIIPP  NNAA  DDOOBBRRÚÚ  KKNNIIHHUU::                          LLeeoottiinnaa  zzááhhrraaddaa  
  

 

     Kniha nám otvára dvere do príbytku a do 
rodiny osemdesiatštyriročnej Leoty.  
Je to matka a stará matka, v ktorej srdci sa ukrýva 
bolesť vychádzajúca zo zlých vzťahov s vlastnými 
deťmi.  
Časom sa Leota uzaviera pred celým svetom. 
O svojom smútku a zúfalstve hovorí len svojmu 
nebeskému Otcovi. Pán Boh ju v tej opustenosti 
nenecháva samú.  
Dôjde na sklonku jej života k nejakým zmenám? 
Nastane zmierenie v tej rodine? Odpovede 
nájdete priamo v knihe.  
Hoci kniha má 414 strán, je písaná tak pútavo, že 
pri jej čítaní prestanete vnímať čas a okolie 
a prečítate ju na jedno či dve posedenie. 
 

 
     Autorom knihy je vynikajúca spisovateľka 
Francine Riversová. Je autorkou viacerých 
bestsellerov, ktoré boli preložené aj do 
slovenského jazyka. Medzi najznámejšie patrí 
Vykúpená láska, Dieťa zmierenia či Šarlátová 
niť.  
Francine vyrastala v kresťanskej rodine, i keď 
Krista prijala až vtedy, keď sa stala manželkou, 
matkou a úspešnou autorkou ľúbostných 
románov. Svoju literárnu kariéru začala už na 
univerzite, kde študovala angličtinu 
a žurnalistiku. Román Vykúpená láska, napísaný krátko po obrátení, je vyjadrením 
jej viery. V r. 1997 bola uvedená do americkej Siene slávy autorov romantickej 
literatúry. Jej romány boli preložené do viac ako dvadsiatich jazykov. 

  

Knihu Leotina záhrada i niekoľko ďalších románov Francine Riversovej je možné si 
požičať na farskom úrade.  

  



PPEEČČIIEEMMEE  ZZ  DDAARROOVV  JJEESSEENNEE::                                          PPuuddiinnggoovvéé  rreezzyy  
 
Čas prípravy: 60 minút 
 
Suroviny cesto:                                                          
 pohár hladkej múky 
 1 pohár kryštálového cukru 
 1 pohár nemletého maku 
 1 lyžička kypriaceho prášku do pečiva 
 5 až 7 lyžičiek mlieka 
 3 vajcia 
 500 g očistených jabĺk 
 
Suroviny plnka: 
 300 ml mlieka 
 1 žĺtok 
 1 balíček vanilínového pudingu v prášku 
 150 g práškového cukru 
 250 g masla 
 čokoládová poleva 
 
Postup: 
Celé vajcia vyšľaháme s cukrom. Prilejeme mlieko, pridáme múku zmiešanú 
s kypriacim práškom, nemletý mak a spolu premiešame. Cesto dáme na 
vymastený, múkou vysypaný plech, navrstvíme postrúhané jablká a vložíme do 
vyhriatej rúry piecť.  
Z mlieka, pudingu a zo žĺtka uvaríme puding. Necháme vychladnúť a medzitým 
zvlášť vyšľaháme maslo s práškovým cukrom. Do vychladnutého pudingu 
zašľaháme osladené maslo. Plnku natrieme na vychladnuté cesto a necháme 
schladiť.  
Nakoniec polejeme roztopenou čokoládovou polevou a odložíme na chladné 
miesto. Rezy pokrájame, až keď poriadne stuhnú. 
 
                                                                                       (pripravila: Ľudmila Kušnieriková) 

  

  

  

PPOOĎĎTTEE  SS  NNAAMMII  NNAA  VVÝÝLLEETT::                                                                        Sklabinský hrad  
 

      Na nevysokom fatranskom návrší nad 
obcou Sklabinský Podzámok sa týči zrúcanina 
Sklabinského hradu, najväčšieho a 
najzachovalejšieho z turčianskych hradov.  
História tejto pevnosti siaha až do 13. storočia. 
Hrad vlastnil významný uhorský rod 
Révayovcov, ktorý si v predhradí vystaval 
pohodlný kaštieľ. Tento kaštieľ bol dlhé roky 
sídlom Turčianskej stolice. Obývateľný bol až 

do r. 1944, kedy ho v rámci partizánskych bojov vypálili Nemci.  
Zrúcanina Sklabinského hradu je dnes vyhľadávaným miestom oddychu a 
rekreácie. Spravuje ju občianske združenie Donjon, ktoré návštevníkom ponúka 
prehliadku areálu so sprievodcom a organizuje i najrôznejšie kultúrne podujatia. 
     S hradom sa spája nasledovná povesť: 
Jánošík sa so svojou družinou zdržoval v turčianskych horách u baču. Jedného večera prišla 
k bačovej žene ustarostená richtárka z neďalekej dedinky Štiavnička. Keď Jánošík začul 
rozhovor uplakanej richtárky, hneď chcel zistiť, čo je vo veci. Ona mu vyrozprávala, že majú 
nového zemepána Révayho, ktorý žiada desiatok spiatočne za tri roky, hoci ho poddaní 
vyplatili už predošlému zemepánovi. Celá dedina je zúfalá, lebo nevedia, odkiaľ nabrať 
päťtisíc dukátov. Jánošík nečakal a napísal Révaymu list, v ktorom mu oznamoval, že 
v nasledujúci deň ho navštívi a príde si po peniaze. List priviazali o kameň a vhodili ho do 
Révayho komnaty. 
Révay sa po prečítaní listu rozčúlil a dal sprísniť hliadky okolo hradu. Jánošíkova družina 
zatiaľ zastavila prvý koč a odviedla ho aj so sprievodom ku Jánošíkovi. Bol to koč 
bystrického biskupa. Jánošík poprosil o odpustenie, biskupa aj so sprievodom povyzliekali, 
požičali si ich šaty a vydali sa k Révaymu. Révayho stráže veľaváženého biskupa 
odprevadili až na hrad, kde biskupovi pripravil Révay hostinu, počas ktorej sa vysmieval, 
ako sa mu Jánošík vyhrážal a nakoniec sa neodvážil prísť.  
V tom Jánošík vyskočil od stola, strhol zo seba biskupské rúcho a prinútil Révayho vydať 
mu päťtisíc dukátov. Jánošík ich zaniesol richtárovi preoblečený za biskupa a napokon sa 
vrátil, ešte raz biskupa požiadal o odpustenie a koč aj šaty mu vrátil. Keď sa rozčúlený 
Révay na druhý deň vybral do Štiavničky po desiatok, veľmi ho prekvapilo, že mu ho richtár 
vyplatil do posledného dukátu. Keď si však doma mince poobzeral, zistil, že sú to tie mince, 
o ktoré ho v noci pripravil Jánošík, čo ho rozčúlilo ešte väčšmi, avšak vedel, že na 
poddaných si zlosť vybiť nemôže. Biskup bol na Jánošíka nahnevaný, až kým mu o nejaký 
čas neprišiel od obce Štiavnička ďakovný list, ktorým biskup uchránil ľud pred hnevom 
Révayho veľkodušným darom. Zdvihol oči k nebu a požehnal Jánošíkovi.  

                                                                                                    (pripravila: Diana Grofová) 
 



AArrttiikkuulláárrnnee  cciirrkkeevvnnéé  zzbboorryy  aa  iicchh  cchhrráámmyy                                              LLeeššttiinnyy  
 

     V predošlom zborovom časopise sme otvorili cyklus o artikulárnych cirkevných 
zboroch. Predstavili sme prvý z nich, ktorý sa nachádza nielen na území nášho 
Liptovsko-oravského seniorátu, ale aj na území Oravy. Dnes vstúpime do ďalšieho 
artikulárneho zboru a chrámu, ktorý sa taktiež nachádza na území Oravy.  
 

Vznik cirkevného zboru 
Ev. a.v  cirkevný zbor v Leštinách bol  založený asi v r. 1681. V tomto roku sa konal 
v Šoproni snem. Tam bolo  vyjednané, že v horných stoliciach bývalého Maďarska, 
bude dovolené stavať tzv. chrámy artikulárne, ale len za určitých prísnych 
podmienok. Mnohé sa zdali byť až nesplniteľné. Kostol musel byť drevený, na jeho 
stavbu nesmel byť použitý ani jeden kovový klinec, musel byť postavený za rok a 
mimo obce a nesmel byť k obci otočený hlavným vchodom. Nesmel mať zvony, 
zvonicu, či vežu a ani pevné základy. Do hĺbky mohol byť spevnený len do pol 
metra. V jednom regióne mohli byť len dva kostoly a museli byť od seba vzdialené 
osemnásť až dvadsať kilometrov.  
Sídlo  zboru bolo pôvodne vo Vyšnom Kubíne, kde boli vyznačené aj miesta  na 
stavbu  cirkevných budov. Ale Krajinská náboženská komisia tomu zabránila 
s uvedením dôvodu:  „Poneváč  divotvorný kostol  blahoslavenej panny Márie tam 
jestvujúci, blízkosťou luteránskej modlitebnice by bol poškvrnený, nemôže  sa 
povoliť tam stavať luteránsky chrám.“ A tak za sídlo tejto art. cirkvi ustanovila 
Srňacie - malú a ťažko prístupnú osadu.  
Významnou osobnosťou v zbore bol  horlivý veriaci Jób Zmeškal. V tom čase bol 
prvým  vicišpánom v Dolnom Kubíne. Podarilo sa mu dosiahnuť, že obec Leštiny sa 
stala sídlom artikulárnej cirkvi Hornooravskej. Rodina Zmeškalovcov dokonca 
darovala pozemok pre všetky cirkevné budovy, cintorín a tiež dve zeme pre výživu 
farára.   
Prvým dozorcom bol práve Jób Zmeškal a jeho  zásluhou bol v r. 1689 vystavaný 
drevený chrám, neskôr fara a cirkevná škola. Prvým farárom bol  Matej 
Petrovicius. Zbor tvorili tieto obce: Osádka, Pokryváč, Srňacie,Vyšný Kubín, 
jasenová, Medzihradné, Dolný Kubín, Záskalie, časť Mokrade, Valašskej Dubovej, 
zemianstvo zo Zem. Dediny, Medvedzia, Zakamenného klina, okrem toho všetci 
po hornej Orave roztratení evanjelici.  
 

Dvakrát „naj“ chrám 
Keďže túžba veriacich ľudí bola väčšia ako prekážky, chrám postavili. Artikulárny 
chrám v Leštinách je najstarším a najmenším spomedzi artikulárnych chrámov na 
Slovensku. Bol postavený v r. 1688 a má teda 330 rokov a kapacitu tristo miest.  

Aj keď zvonku ide o jednoduchú renesančnú stavbu, vo vnútri je veľmi krásna 
baroková výzdoba. Najväčšiu pozornosť púta strop. Maľba na strope je imitáciou 
mramoru na dreve. Takáto maľba sa síce v kostoloch nachádza, ale len 
v murovaných, na omietkach a stenách, nikdy nie v drevenom a už vôbec nie na 
strope. Maľba je originálna.  
Pod kostolom sa nachádzajú krypty, ktoré v jednej časti ukrývajú 32 rakiev 
s potomkami Jóba Zmeškala. Existuje aj druhá časť krypty, ktorá je však 
neprebádaná, teda rakiev môže byť ešte oveľa viac. V kostole visí rodinná 
pohrebná zástava Zmeškalovcov, na ktorej je zobrazený Jób Zmeškal kľačiaci 
a modliaci sa pod krížom. 
V kostole majú tri vchody a zasadací poriadok podľa obcí. Dve obce dosiaľ chodia 
jednými dvermi a vchodom a ostatné dve chodia druhými dvermi a vchodom a 
sadajú si na druhý koniec. Dole sedia ženy, hore muži. V kostolíku sú však aj 
maľované lavice popri stenách, a tie bývali panské, pre bohatšie rody. Jedna je 
rodiny Zmeškalovcov a druhá Országhovcov. V kostole bol pokrstený Pavol 
Országh Hviezdoslav a Margita Figuli.  
V r. 1777 bola dobudovaná zvonica, ktorú s kostolom prepojili krytým 
schodiskom. Vo zvonici sa nachádzajú dva zvony z r. 1764 a 1924.  
V kostole sa nikdy nekúrilo. Najnižšia teplota, ktorú tu namerali, bola -29 °C v r. 
2006. V zimnom období sa služby Božie konajú v zborovej miestnosti na farskom 
úrade. 
 

Tento skvost sa určite oplatí navštíviť a nadýchnuť sa v ňom vône vzácnej histórie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
                                                                                   (autor: Jana Velebírová - Hudáková) 



OOKKIIEENNKKOO  PPRREE  DDEETTII  
 

 Dokresli plot, šarkanom šnúrky a upevni ich na plot na vyznačených miestach. 

 
 

 Na 1. strom nakresli 5 sliviek, na 2. strom 7 jabĺčok a na 3. strom 4 hrušky. 

 
 

• Veverička si zbiera zásoby na zimu. 
Poraď jej, ktorou cestičkou by sa mala 
vybrať, aby nazbierala najviac žaluďov. 

HÁDANKY                                                                                                                                                                                                                        
Nemá štetec, ani farby,  
predsa lístie žltým farbí. Čo je to?              
(ňesej) 
 

Závidí mu každý chvost, 
pestrý je a dlhý dosť, 
k oblakom už rýchlo pláva, 
nám na zemi z výšky máva. Čo je to? 
(nakraš) 
 
Pestré farby zrazu majú, 
na zem tíško dosadajú. 
Zamávajú stromom raz, 
odfúkne ich vietor zas. Čo je to? 
(ytsil) 

 
 
 
 
 

•  Príklady vypočítaj a podľa pokynov 
vyfarbi.  
 

 

ÚLOHA PRE MALÉHO DETEKTÍVA 
Vyčiarkni všetky písmená: „XYZ“, 
odhaľ zakódovanú správu a výsledok 
zapíš na predpísané bodky. 
 

YXJZZYXZEYZXZYSZXZYEZXZYŇZXZJ
YZXZXEZXZUYZXZXŽZXZYZTXZYZUX 
 
....................................................... 

 
 
 
 
 



SSLLOOVVÁÁ  VVYYSSIIEELLAANNÉÉ  DDOO  NNEEBBAA  
 
Drahý náš Pane Bože,  
ďakujeme Ti, že si nás, svoje dietky, ochraňoval a stále aj ochraňuješ počas našej 
cesty životom. Ďakujeme Ti, že si na nás dával pozor aj počas letných prázdnin a 
že si vždy pri nás stál. Ďakujeme Ti za bezstarostné slnečné dni, že si umožnil, aby 
sme sa zoznámili s novými ľuďmi alebo stretli rodinných príbuzných. Vďaka Ti za 
to, že sme mali možnosť sa naučiť nové veci, navštíviť miesta, ktoré sme predtým 
nevideli a že sme si mohli oddýchnuť a nazbierať nové sily do nasledujúceho 
školského roka. Amen 
                                                                                               (autor: Zdenka Ondrejková) 
 

 
 
 
 
 

 
Ďakujem Ti, Pane Bože, za všetky krásne chvíle počas prázdnin, ako aj za 
nezabudnuteľné zážitky, nech už sme boli každý kdekoľvek a s kýmkoľvek. Teraz 
však nastal okamih, kedy sa väčšina nášho voľného času, ktorý sme mali počas 
prázdnin, zmení na kolobeh povinností a učenia sa. 
Prosím Ťa preto, Bože, v mene prváčikov, sprevádzaj ich každou novonaučenou 
napísanou čiarou, písmenom, číslicou a dávaj im trpezlivosť aj pri čítaní pre nich 
nových slov. Prosím Ťa aj v mene ostatných žiakov, či študentov, ktorí potrebujú 
kopu múdrosti a vytrvalosti pri učení sa už oveľa náročnejších látok, poučiek, či 
výpočtov. V neposlednom rade Ťa, milý Bože, však aj prosím za všetkých učiteľov, 
lektorov, profesorov, skúšajúcich. Predsa len aj im treba množstvo trpezlivosti, 
optimizmu a síl, aby dokázali svojim žiakom a študentom s láskou predať, čo 
najviac vedomostí, zručností a zaujímavých informácií. 
Požehnávaj obzvlášť žiakov, ktorých v tomto školskom roku čaká monitor, 
maturita alebo iné záverečné skúšky, ktoré rozhodujú o smerovaní nielen ich 
ďalšieho štúdia a vzdelávania, ale možno aj o smerovaní celej ich budúcnosti. 
Na záver Ťa však prosím za všetkých nás, aby sme neprestajne žili na chválu 
Tvojho svätého mena a nezabúdali, že aj po skončení letných prázdnin, nech sme 
kdekoľvek a s kýmkoľvek, Ty si stále s nami.  Amen 
                                                                                                     (autor: Kristína Kováčová) 
 
 

ZZOOZZNNÁÁMMTTEE  SSAA......  
 

     Kalendárny rok, ktorý práve prežívame, r. 2018, by sme mohli v našej cirkvi 
nazvať aj rokom volebným. Okrem iných volieb sa v našom Liptovsko-oravskom 
senioráte  (ďalej len LOS) volil človek, ktorý bude z radu duchovných na jeho čele 
najbližších šesť rokov. Ses. seniorka Mgr. Katarína Hudáková, ktorá vo funkcii 
zotrvala dve volebné obdobia, už zo zákona nemohla ďalej kandidovať. 
Kandidačná porada LOS navrhla jedného kandidáta, ktorý sa napokon aj stal 
novým seniorom LOS. Je ním br. Mgr. STANISLAV GREGA. Prinášame vám niekoľko 
informácii o novom seniorovi LOS. 
 

      

     Stanislav Grega sa narodil dňa 10. júla 1977 
v Bardejove. Detstvo prežil po boku svojich 
dvoch bratov v Kochanovciach. Po ukončení 
základnej školy študoval na Strednom 
odbornom učilišti poľnohospodárskom 
v Bardejove. Po ukončení nastúpil na 
Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave.  
V r. 2001 bol ordinovaný v Bratislave. 
V tom roku sa jeho prvým pôsobiskom sa stal 
cirkevný zbor Chminianske Jakubovany, 
v ktorom zotrval do r. 2005. Po odchode 
z Chmin. Jakubovian bol zvolený za zborového 
farára do cirkevného zboru Hybe, v ktorom 
slúži dodnes.   
 

Br. senior je známy svojou zanietenou službou, nekonečnou ochotou, 
všestranným hudobným nadaním, technickou zručnosťou, výbornými 
organizačnými schopnosťami a ľudským prístupom. Jeho služba je mu životom 
a život službou. Oporou mu je manželka Adriana a deti Samuel, Sara a Natanael, 
ktorí spolu s ním oddane a verne slúžia Pánu Bohu i blížnym na pôde cirkevného 
zboru, seniorátu, dištriktu i celej cirkvi.  
 
     Pamätajme vo svojich modlitbách na br. seniora a jeho rodinu. Vyprosujme od 
Hospodina, aby ich viedol, posilňoval a svojím požehnaním odplatiť všetko to, čím 
slúžia Jemu i blížnym.  
  

 



OOZZNNAAMMYY  
......  ssrrddeeččnnee  vvááss  ppoozzýývvaammee......  

 
Nedeľné Služby Božie v Kraľovanoch  

o 8.30 hod. v chráme Božom 
 Slávnostné Božie pri 105. výročí posvätenia chrámu Božieho (21. október) 
 Služby Božie na Pamiatku reformácie (31. október) 
 Služby Božie k Pamiatke zosnulých (4. november) 
 Nahrávanie rozhlasových Služieb Božích (11. november) 
 Prenos Služieb Božích v RTVS (25. november) 
 Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej (16. a 23. december) 

 
Nedeľné Služby Božie v Ľubochni 

o 14.00 hod. na 2. poschodí Obecného úradu 
      21. október           4. november              2. december          
                                   18. november            16. december s prisluhovaním sviatosti 
                                                                                                    Večere Pánovej 

 
 

Inštalácia seniora Liptovsko-oravského seniorátu 
Termín:  28. október 2018 
Miesto:  chrám Boží Hybe 

 
 

Kontaktné údaje Cirkevného zboru ECAV Kraľovany 
 Adresa:   Farský úrad ECAV Kraľovany, Kraľovany 28 
 Telefónne čísla:   mobil 0908 520 593, pevná linka 043 5898 145 
 E-mail:   czkralovany@gmail.com, brdiarovci@gmail.com  
 Web stránka: kralovany.ecavlos.sk 
 Facebook: Cirkevný Zbor Kraľovany 
 Číslo účtu: IBAN SK55 0900 0000 00 0321415303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drahí bratia a sestry, 

prajeme všetkým vám, 
aby malí i veľkí spolu v láske nažívali, 

aby úctu voči sebe zachovávali, 
na vzájomnú ochotu a obetavosť nezabúdali 

a  svojho Boha s pokorou a vďačnosťou nasledovali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:czkralovany@gmail.com
mailto:brdiarovci@gmail.com

