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SSLLOOVVOO  NNAA  ÚÚVVOODD  
 

      Tak rýchlo plynie čas. Akoby len pred niekoľkými dňami sme slávili sviatky 
minulé, akoby len pred niekoľkými dňami sme vstúpili do nového kalendárneho 
roku a už opäť sú pred nami vianočné sviatky a záver ďalšieho roka.  
 

     Rýchlo plynie čas. Čas tohto sveta. Čas nášho života. Nenávratne sa míňa deň 
za dňom. Preto nájdime si chvíľu postáť trošku. Zamyslieť sa nad uplynulými 
dňami, týždňami, mesiacmi i rokmi svojho života. Zamyslieť sa nad tým, čo sme 
prežili, čo nám život priniesol. Zamyslieť sa nad tým, čím nás Pán Boh v uplynulom 
čase obdaroval. Nájdime si čas prežiť pokoj a radosť vianočných sviatkov 
a uvedomiť si vzácnosť ich zvesti.  
 

      Prajeme vám, aby aj chvíle strávené s naším zborovým časopisom boli pre vás 
chvíľami požehnania. Prinášame vám vianočnú zvesť slova Božieho, príbeh na 
pohladenie duše i niekoľko vzácnych veršov poézie. V tomto čísle nájdete aj návod, 
ako si urobiť domácu štedrovečernú pobožnosť i to ako si vyzdobiť svoju 
domácnosť. Ponúkame vám tip na zaujímavý výlet i chutný koláč a mnoho ďalších, 
veríme, zaujímavých a podnetných príspevkov.  
 
 
 



AADDVVEENNTT  
 

V čakaní jasnom, radostnom a tichom 
hodina s hodinou sa tíško stretá. 

Zohrieva Láska Svojím svätým dychom 
i srdce človeka i srdce sveta. 

I srdce zeme, vesmíru i planét... 
Skoroceľ milosti kladie nám na vred, 

na vredy hriechov našich stáročí, 
na vredy, ktoré veštili nám smrť, 

Boh mocný ku nám v Láske prikročí, 
s Ním nová započne sa púť. 

 
Tá púť sa začína adventným časom, 

radostnou zvesťou v meste Nazaréte. 
Mária kľačí nebies pred úkazom, 

to Slovo počuť v celom šírom svete! 
I celým vesmírom ono preniká 

a šťastím zohreje i srdce pútnika... 
Pán Ježiš, pravý Boh prichádza k nám! 

Milosťou svojou ujme sa vlády 
a zdvihne srdcia k výšinám! 

 
(autor: Zlatica Oravcová) 

  

  

              
  

  

VVIIAANNOOČČNNÉÉ  ZZAAMMYYSSLLEENNIIEE  
 
„Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie  
  kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti,  
  Knieža pokoja.“        (Izaiáš 9,5) 
 
Počas vianočných sviatkov nespočetne veľa krát na mnohých miestach našej zeme 
zaznievajú slová: Tento dar je pre teba. Pre dieťa snáď niet krajšej chvíle, ako je 
chvíľa pri vianočnom stromčeku uprostred darov. Ale myslím, že ani nás 
dospelých tento okamih nenecháva ľahostajných, že aj pre nás sa táto chvíľa spája 
s dojatím, veď symbolizuje vzájomnú pozornosť, lásku a náklonnosť. Prikrýva 
nezhody, zahladzuje spory, napráva porušené, narovnáva pokrivené. 
 
Popri všetkých tých daroch, ktoré sú vložené do našich rúk v tomto období,  nám 
jeden odovzdáva aj prorok Izaiáš. Je to zvesť, že dieťa sa nám narodilo. Boží Syn 
pre nás zostúpil z výsosti, vzdal sa majestátu, vzal na seba telo človeka.  
 
Boží Syn prišiel pre každého jedného z nás a keďže je naším darom, tak nám Ho 
prorok Izaiáš predstavuje.  
 
Počuli sme: 
1.  na Jeho pleciach spočinie kniežatstvo 
Áno, Boh prišiel, aby na Jeho pleciach spočinulo všetko. Aby na svoje plecia zobral 
unaveného a nevládneho, aby na svojich pleciach niesol zraneného, krátkodobo 
i dlhodobo chorého, aby niesol osamelého i zomierajúceho. A to bez nejakého 
výberového konania. Narodený Boží Syn sa ujíma každého. Bolesti ubolených 
odníma, choroby chorých uzdravuje, bremeno starostí preťaženým uľahčuje, 
hriechy kajúcich hriešnikov berie na seba, na svoje plecia.  
Pán Boh prišiel na túto zem, aby požehnal aj teba, brat, sestra. Prišiel, aby ti 
pomohol, aby ťa sprevádzal tvojimi radosťami i starosťami. Prišiel, aby aj teba 
zobral na svoje pleciach aj s tvojimi ťažkosťami, aby ti uľavil v tvojich bolestiach. 
Prišiel, aby ťa posilnil a potešil, ak kráčaš cestou životných skúšok alebo ak tvoja 
súčasná životná púť vedie údolím smútku a plaču. A ak stojíš na rázcestí svojho 
života a pred ťažkým rozhodnutím, prišiel, aby ťa previedol.  
Nech sa nachádzaš kdekoľvek a nech cítiš čokoľvek, vedz, že môžeš v modlitbe 
prísť ku Pánu Bohu, lebo On ti ponúka, že ťa zoberie na svoje plecia, aby na Ňom 
spočinulo všetko. Robí tak zo svojej lásky, na základe svojej milosti. 
 



2. predivný Radca  
Kto môže obdariť dokonalejším darom múdrosti a rozvahy ako Ten, ktorý 
predivne stvoril svet a všetko, čo je v ňom? Kto môže byť lepším radcom ako Ten, 
ktorý celý svet predivne riadi a spravuje?  
Predivný Radca, to v Betleheme narodené Dieťa, môže predivne sprevádzať aj 
teba, môže ťa napĺňať múdrosťou Ducha Svätého, aby tvoje rozhodnutia boli 
správnymi rozhodnutiami, aby tvoje odpovede na otázky života boli zodpovedané 
múdrymi odpoveďami, aby tvoje konanie bolo vždy so známkami rozvahy.  
 
3. mocný Boh 
Tento mocný Boh je mojím i tvojím Bohom. A so svojou mocou sa dokazuje aj 
v živote každého z nás. Dáva nám nielen múdrosť ako predivný Radca, ale dáva 
nám aj zo svojej sily. Je pre svoj ľud oporou. Vedie a ochraňuje. Je pre nás 
prepevným hradom i mocným štítom, aby hoci v telesnom i duchovnom 
nebezpečenstve sme boli v bezpečí pod krídlami Božej lásky. Lebo Pán Boh je 
mocný nielen svojou silou, ale aj svojou láskou. 
Veď už nejedenkrát sme si povzdychli, že ďalšiu skúšku nezvládneme. Už 
nejedenkrát sme si mysleli, že taký nápor povinností neunesieme. Požiadavky sa 
nám zdali nesplniteľné, nároky privysoké, času málo a síl ešte menej. Ale vždy 
znovu nás naplnila sila, naplnila odvaha, prišiel nový impulz, dostavila sa nová 
energia.  
 
4. otec večnosti 
To, že Pán Boh je večný, že je tu od vekov až na veky, že vždy tu bol i bude, nemá 
začiatku ani konca, je úžasným a veľkolepým svedectvo o tom, že náš nebeský 
Otec nikdy neprestane nás svoje deti milovať a svoju lásku dokazovať, ako to 
urobil, keď poslal svojho Syna na našu zem. Ako napísal evanjelista Ján: 
„Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale 
večný život mal každý, kto verí v Neho.“       (J 3,16) 
Pán Boh je tvojim nebeským Otcom a ty si Jeho dieťaťom. Si milovaným Božím 
dieťaťom. Mať nebeského Otca, ktorý je zároveň plný múdrosti a moci, ktorý 
dokázal pred očami celého sveta a toľkých generácií svoju nekonečnú moc, je 
veľkou výsadou. Nestrácaj sa od Neho, nevymaňuj sa z Jeho milostivých 
a bezpečných dlaní, neodmietaj Jeho lásku. Lebo nikde inde nenájdeš taký silný 
prúd skutočnej lásky.  
 
 
 

5. knieža pokoja 
V rámci mnohých vianočných blahoprianí zaznievajú slová o pokoji počas 
vianočných sviatkov, o pokoji pre rodinu, ktorá zasadne k štedro prestretému 
stolu. Ale, bratia a sestry, to betlehemské Dieťa prináša pokoj nielen do 
vianočných sviatkov, nielen do kruhu rodiny, On, Knieža pokoja, prináša pokoj do 
celého nášho života. Prináša ho do chvíľ terajších i budúcich, do vzťahov blízkych 
i vzdialených, do rodín úplných i neúplných. Prináša pokoj matkám i bezdetným 
ženám. Mužom slobodným i ženatým. Deťom, ktoré sú každého dňa obdarované 
láskou i tým opusteným v detských domovoch. Knieža pokoja prináša pokoj do 
srdca chorého, ktorý sa obáva o svoju neistú budúcnosť. Pristupuje so svojím 
pokojom k užialeným, ktorí prišli o svojich drahých – matka o syna, dcéra o matku, 
manžel o manželku. Prináša pokoj ako vzácny dar pre nepokojné vzťahy 
v domácnosti, pre utíšenie hnevu, pre urovnanie sporu.  
 

Tento dar je pre teba. Betlehemské Dieťa bolo dané pre 
teba brat, pre teba sestra, ako vzácny vianočný dar.  
 
Preto prajem všetkým nám, aby každý z nás v tomto živom 
Dare našiel v Pánu Bohu starostlivého Otca, ktorého záujem 
nekončí.  
 
Prajem nám, aby sme v Bohu našli mocného Pána nad našim 
životom, konaním a myslením.  
 
Prajem nám, aby sme boli obdarení nielen Božou 

múdrosťou pre dôležité rozhodnutia, ale aby nás Pán Boh ako Radca každého dňa 
aj sprevádzal a dokazoval sa so svojou predivnou múdrosťou.  
 
A napokon prajem každému z nás, aby sa nám Pán Boh nikdy nevzdialil ako Knieža 
pokoja, aby pokoj napĺňal naše srdcia a aby aj my sme boli nositeľmi pokoja vo 
svojich domovoch i vo svojom okolí.  
 
Nezabúdajúc, že Pán nás každého času nesie na svojich pleciach, lebo On sa na to 
narodil a na to prišiel na zem, aby bol daný nám. Tak tebe, ako i mne ... nám, nám 
narodil sa.     
                                                                                                                                      Amen 

 
 



  ZZlloožžmmee  rruukkyy  kk  mmooddlliittbbee......    
Oslavujeme Ťa, nebeský Otče, za Tvoju veľkú lásku k nám, že nám posielaš svojho Syna, 
aby nás vyslobodil z hriechov, vykúpil z moci diabla a smrti. On je naša záchrana – náš 
Spasiteľ a Vykupiteľ. 
Ďakujeme Ti, že si sa nám opäť dal dožiť sviatkov Jeho narodenia a prosíme, odpusť nám 
všetko, čím sme sa previnili proti Tebe a proti našim blízkym. Oslavujeme Ťa, Pane Ježiši 
Kriste, že si prišiel z nebeskej slávy, stal si sa ľudským dieťaťom a žil si tu na zemi ako Boh a 
človek v jednej osobe. Ďakujeme Ti za všetko, čo si pre nás vytrpel. Prosíme Ťa, príď do 
našej rodiny a zostaň s nami stále, pretože Ty, stelesnená láska, si svetlom a šťastím nášho 
života. 
Oslavujeme Ťa, Bože, Duchu Svätý, za to, že si nás už pri krste obdaril vierou v Pána Ježiša 
a že našej viere dávaš vzrast a silu prinášať ovocie skutkov lásky. Ďakujeme Ti, že nás 
posilňuješ nádejou na večný život. 
Prosíme, poteš smutných, posilni chorých; buď s tými, ktorí sú dnes osamelí. Pomôž 
ľuďom navzájom si odpustiť. Nedovoľ víťaziť nepriateľstvu a násiliu, ale pomáhaj k 
víťazstvu všetkému dobrému, čo napomáha životu podľa Tvojej vôle. 
Požehnaj celý svet, našu vlasť, cirkev, náš cirkevný zbor i rodinu pokojom a radosťou. 
Trojjediný Bože, buď s nami a so svojím požehnaním cez vianočné sviatky i potom, až na 
veky!  Amen                          
                                                                                                     (pripravila: Katarína Okoličániová) 

 

 
 

Jeden otec zanechal svojim dvom synom ako dedičstvo pšeničné pole. Bratia sa bratsky 
rozdelili. Jeden, bohatý, žil sám a druhý, chudobný, mal hŕbu deti. 
Raz, bolo to počas žatvy, sa bohatý brat v noci  prehadzoval v posteli a povedal si: „Som 
bohatý, ale na čo sú mi všetky tie snopy? Brat je chudobný a pre svoju rodinu potrebuje 
veľa obilia.“ Vstal , zašiel na svoj podiel a preniesol veľkú kopu snopov na podiel svojho 
brata. 
V tú istú noc jeho brat rozmýšľal takto: „Môj brat nemá ženu ani deti. Jedinú radosť mu 
robí jeho bohatstvo. Tak mu ho rozmnožím.“ Vstal, zašiel na svoj podiel a preniesol veľkú 
kopu snopov na podiel svojho brata. 
Keď obidvaja prišli ráno na svoje pole, čudovali sa, že im snopov neubudlo. 
Nasledujúce noci robili to isté. Každý prenášal svoje snopy na pole toho druhého. A každé 
ráno sa presviedčali, že im obilia neubúda. 
Až raz v noci sa bratia s plným náručím snopov stretli na medzi, ktorá oddeľovala ich polia. 
Keď si uvedomili, čo sa stalo, rozosmiali sa a objali sa. 
A v tom bolo počuť z neba hlas: „Toto je miesto, kde sa prejavila taká bratská láska, že si 
zaslúži, aby sa na ňom postavil môj chrám: chrám bratskej lásky.“ 
A kráľ Šalamún si na stavbu chrámu vyvolil práve toto miesto. 
 

AANNJJEELLII  VVOO  VVIIAANNOOČČNNOOMM  PPRRÍÍBBEEHHUU  
 
Takmer na každom zobrazení vianočného 
betlehemu sa nachádzajú anjeli. A tak sa pozrime 
na základe Božieho slova, aká bola ich úloha 
v rámci vianočného príbehu.  
 
 

Evanjelium podľa Lukáša 1,26-38 
Boží posol, anjel Gabriel, zavítal do mesta Nazaret a navštívil tam mladú ženu 
Máriu. V tom čase bola ešte len zasnúbená s tesárom Jozefom, ktorý pochádzal 
z rodu Dávidovho z Betlehema. Úlohou anjela bolo odovzdať Márii správu od 
Pána Boha. Správu o tom, že Pán Boh je s ňou, že bola obdarená Božou milosťou 
a bola vyvolená, aby sa stala matkou Božieho Syna. Mária s prekvapením, 
s neistotou i obavami prijala túto veľkú životnú úlohu.  
 

Evanjelium podľa Matúša 1,18-25 
V tomto texte je hneď skonštatovaný fakt, že Mária bola v požehnanom stave 
z Ducha Svätého a že s týmto faktom bol už oboznámený aj Jozef. Tá informácia 
bola šokom aj pre neho. Nevedel, čo si má o tom myslieť, čomu má veriť, ako sa 
má k tomu postaviť. Či dôverovať zvláštnym slovám svojej snúbenice, alebo ju 
verejne obviniť z toho, že ho podviedla. A práve, keď bol v takom ťažkom 
rozpoložení, v noci vo sne sa mu zjavil anjel Pánov. Jeho meno evanjelista 
neuvádza, ale zviditeľňuje jeho úlohu pri Jozefovi. Ten spomínaný anjel priniesol 
Jozefovi slová uistenia, že všetko sa deje tak, ako sa má diať, že Mária bola 
skutočne Pánom Bohom vyvolená, aby sa stala matkou Božieho Syna. Dokonca 
Jozef dostal poverenie, ako sa má volať ten narodený Boží Syn.  
 

Evanjelium podľa Lukáša 2,8-12 
Anjel Pánov mal úlohu rozšíriť zvesť o narodení Božieho Syna. Ako Boží služobník 
bol poslaný k pastierom. Oznámil im, že aj pre nich sa narodil Spasiteľ a dal im 
niekoľko pomocných informácií, ako Ho majú nájsť. Po počutom pastieri neváhali, 
narodeného Spasiteľa hľadali i našli.  
 

Evanjelium podľa Lukáša 2,13-14 
V týchto veršoch nachádzame krásne pomenovanie nebeských bytostí – rytierstvo 
nebeské. Množstvo rytierstva nebeského sa zjavilo po tom, ako jeden z anjelov 
pastierom oznámil novinu o narodení Spasiteľa a spievali Bohu na chválu.  

  



UUCCTTIIEEVVAANNIIEE  AANNJJEELLOOVV  JJEE  NNEEEEVVAANNJJEELLIICCKKOOUU  PPRRAAXXOOUU  
 

V príbytkoch špeciálne miesta s vystavenými podobizňami anjelov, elektornické 
zasielanie anjelov šťastia a pokoja, detská modlitba prosiaca anjela, aby dieťa 
chránil - to všetko vedie k otázkam: Ako vnímame anjelov? Akú úlohu im 
pripisujeme?  
 

Pojem „anjel“ 
Slovo „anjel“ pochádza z gréckeho slova „angelos“, čo znamená „posol“. 
 

Pôvod  
Anjel je Pánom Bohom stvorená nebeská bytosť. Hoci v Božom slove sa 
nenachádza žiadna zmienka o tom, ako boli anjeli stvorení, predpokladá sa, že 
boli stvorení skôr, ako bol život daný človeku (Jób 38,4-7).   
 

Biblické správy 
Správu o anjeloch nachádzame aj mimo vianočného príbehu. Objavujú sa už 
v starozmluvných textoch. Na niektorých miestach Písma svätého je spomínaný 
jeden anjel a na iných čítame o celej skupine anjelov. V Starej zmluve nachádzame 
opísaných anjelov cherubínov a serafínov, v Novej zmluve sa objavuje chór 
anjelov a rytierstvo nebeské. A dokonca na niekoľkých miestach Písma 
spoznávame mená dvoch anjelov – Mícháél (Kniha Daniel) a Gabriel (Evanjelium 
podľa Lukáša).  
 

Úloha anjelov 
Anjeli sa nachádzajú v Božej blízkosti. Sú Božími služobníkmi, plnia Božie príkazy 
a poverenia a neustále spievajú Bohu na chválu. Anjeli sú opisovaní ako duchovné 
bytosti, ktoré nemajú telá. Pri výkone Božieho poverenia môžu použiť rôznu 
podobu. Pri čítaní Písma sa stretávame s tým, že anjel je poslaný ako posol 
dobrých alebo zlých správ, ako ochranca človeka, či vykonávateľ Božej vôle.  
 

Hoci doteraz spomínané informácie vychádzajú výlučne z Písma svätého, nie je 
správne vnímať anjelov len ako postavy knihy, či bytosti existujúce v minulosti. 
Tak ako je živý a konajúci sám Hospodin, aj nebeské bytosti sú realitou aj 
dnešného sveta.  
 

Ale opäť zdôrazňujeme:  
1. Anjel je Boží služobník. Koná jedine na základe Božieho poverenia. Preto je 
nezmyselné anjelov uctievať, k anjelom sa modliť. Pána Boha máme v modlitbe 
oslovovať, Jeho jediného o pomoc žiadať. Môžeme Ho žiadať, aby poslal anjela, 
ktorý  bude nás či naše dieťa, vnúča, rodinu strážiť, ale sám anjel sa nemôže 
k tomu podujať.  

2. Anjela si nemôžeme poslať medzi sebou, aby pri tom druhom stál. My nad ním 
nemáme žiadnu moc.  
3. Ani stovka vystavených podobizní anjela nám neprinesie viac pokoja, zdravia, 
či viac lásky do domácnosti.  
 

Našu domácnosť, náš vzťah, nášho blízkeho, náš život i nás samých môže 
požehnať jedine Hospodin, náš Boh. K Nemu jedinému sa utiekajme.  
 

  

AANNKKEETTAA  
Blížia sa vianočné sviatky. Nie všetci ich vnímame rovnako, 
nie všetci od nich očakávame to isté. A tak sme položili 
niekoľkým ľuďom otázku: Čo pre teba znamenajú 
Vianoce? Prinášame vám odpovede z domova i zo sveta. 
Vek zahraničných respondentov je 20-25 rokov.  

 
 

Adrián (16r.) 
„Vianoce pre mňa znamenajú hlavne stretnutie sa s rodinou, zažitie krásnych chvíľ 
v kruhu najbližších.“  
 

Terézia (14r.) 
„Vianoce pre mňa znamenajú príchod Pána Ježiša Krista. Vždy sa teším, že sme na 
Vianoce všetci spolu, teším sa na koláče a štedrovečernú večeru. “  
 

Anna (72r.) 
„Vianoce pre mňa znamenajú radosť, pokoj a narodenie Pána Ježiša Krista. “  
 

Miroslava (44r.) 
„Vianoce sú zavŕšením adventného obdobia – času čakania na príchod narodenia 
Pána Ježiša Krista, času príprav duchovných, ale aj tých v domácnosti, času 
stráveného spoločne s rodinou. Je to čas nádeje, kedy spolu s narodením malého 
Ježiška sa i v nás môže narodiť nový, lepší človek.“  
 

Eva (41r.) 
„Pre mňa sú Vianoce časom stráveným s rodinou, pripomenutie a dodržiavanie 
náboženských tradícií. Tento sviatok prináša pokoj v duši. “  
 

Adela (70r.) 
„Vianoce znamenajú narodenie Pána Ježiša Krista, mier, čas, kedy sa stretáva 
rodina a chodíme do kostola. “  
 
 

  



Ján (77r.) 
„Vianoce sú pre mňa sviatky radosti, pokoja a mieru. “  
 

Dominika (20r.) 
 „Pre mňa znamenajú Vianoce hlavne pokoj a užívanie si času s rodinou, čas, kedy 
spomalíš a všetko okolo teba má tú správnu atmosféru a ty ju dýchaš každým 
pórom. Čas, v ktorom si ešte viac uvedomujeme to čaro a silu kresťanstva 
a prežívame narodenie Ježiša. “  
 

Denisa, Rumunsko 
„Pre mňa znamenajú Vianoce nádej. Znamenajú čas, kedy si pripomíname, že sa 
narodil Ježiš Kristus, aby dal svetu nádej.“ 
 

Daniel, USA – Florida 
„Vianoce sú mojím obľúbeným sviatkom a znamenajú pre mňa veľa. Je to sviatok, 
kedy si pripomíname príchod Pána Ježiša na tento svet, prejavujeme jeho 
nekonečnú štedrosť obdarovávaním našich milovaných a my dostávame dary od 
nich. Taktiež milujem veľa krásnych tradícií, ktoré sú spojené s Vianocami 
a dodávajú im magickú atmosféru, ktorá je jedinečná.“ 
 

Diogo, Portugalsko 
„Vianoce sú pre mňa sviatkom, počas ktorého trávime čas so svojou rodinou, 
priateľmi a sme s nimi sami sebou.“ 
 

Maria, Taliansko 
„Vianoce sú pre mňa časom pre rodinu. V týchto dňoch sa zvyčajne stretávam 
s členmi mojej rodiny, aby sme sa spolu naobedovali či navečerali. Veľa jeme, 
hlavne typické jedlá a sladkosti. Moji rodičia, tety a ujovia varia spolu pre veľa 
ľudí. Naše Vianoce nie sú veľmi spojené s náboženstvom, na rozdiel od Vianoc 
mojich priateľov, keďže veľa členov mojej rodiny sú ateisti alebo agnostici. Moja 
starká a jej dcéry ale na Vianoce do kostola chodia, kým ostatní zostanú doma 
a zdieľajú spolu pekné chvíle.“ 
 

Ben, Maroko 
„Ja Vianoce veľmi nevnímam, hlavne nie z náboženskej časti, keďže v mojom 
náboženstve a tradíciách nefigurujú a my ich neoslavujeme. Ale myslím si, že 
ľuďom uniká pravý zmysel Vianoc, ich náboženská a tradičná časť, a na mnohých 
miestach sa z nich stal len komerčný sviatok. Viem, že vo východnej Európe stále 
oslavujú Vianoce tradične, tak ako by to malo byť, ale vo väčšine sveta je to len 
o peniazoch. Pre mňa osobne sú Vianoce len to, čo som videl v televízii ako dieťa 
– Santa, darčeky a stromček (tá komerčná časť).  
                                                                                                   (pripravila: Agáta Hadová) 

DDOOMMÁÁCCAA  ŠŠTTEEDDRROOVVEEČČEERRNNÁÁ  PPOOBBOOŽŽNNOOSSŤŤ  
(Vedie hlava rodiny - pred večerou alebo pred preberaním darčekov.) 

 

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. 
Milá moja rodinka, zasa prišli Vianoce. Tie sviatky, ktoré sa nazývajú sviatkami 
lásky a počas ktorých chce byť zrazu každý lepší a milší. Nech by sme však boli 
hocijako milí a láskaví, nikdy sa nevyrovnáme láske nášho dobrého nebeského 
Otca, ktorý nás nemiluje iba na Vianoce, ale po celý rok, a ktorý nám dáva ten 
najvzácnejší dar – svojho Syna. Jeho láska nás sprevádzala v uplynulých 
mesiacoch, neopúšťala nás, keď sme mali ťažkosti, ba ani vtedy, keď sme na Pána 
Boha zabúdali a robili si po svojom. Pán Boh vo svojej láske zostáva verný a dnes, 
vo sviatočný vianočný večer, nám daruje nádej nového života, ktorý smieme 
získať skrze Jeho Syna. Je to ten najkrajší dar a ten najväčší dôvod na radosť. Preto 
s touto radosťou a vďačnosťou vstúpme i do týchto Vianoc a zaspievajme spolu 
pieseň o radosti, ktorá neplynie z pozemských pôžitkov, ale z daru nášho 
láskavého nebeského Otca. Nech je Jeho meno oslávené počas týchto Vianoc i po 
celý rok. 
 

Pieseň: Čas radosti, veselosti 
1. Čas radosti, veselosti nastal požehnaný, keď Spasiteľ, Vykupiteľ narodil sa z 
panny; v mestečku Betleme v jasličkách na slame /: leží malé Pacholiatko na 
zime.:/  
2. Čo sme všetci ľudia hriešni túžobne čakali, to anjeli pre svet celý mocne 
zvestovali; a preto plesajme, spolu sa radujme, /: Pacholiatko − Nemluvniatko 
vítajme. :/ 
3. Spasiteľu, nebies Kráľu, Pane náš Ježiši, z čistej panny narodený, Poklad náš 
najdrahší, Kriste náš, Pane náš, skloň sa k nám ako Pán, /: a z milosti do radosti 
uveď nás! :/ 
 

Biblický text: Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, verše 2 − 14 
„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis  
bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, 
každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do 
Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu 
Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v 
požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho 
prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni 
pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si 
v noci stádo. A, hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. 
I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám  



veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste 
Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete 
nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo 
množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach 
Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ 
 

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju 
spoločne slovami Apoštolského vierovyznania: 
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. 
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha 
Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel  
pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, 
sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. 
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov  
odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen 
 

Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr.: 
Zima prišla, vietor duje,                          Teplom svojho srdiečka, 
vonku sniežik poletuje.                            zohrejú aj Ježiška. 
Cez oblok sa tlačí mráz,                           Sniežik ešte padá, padá, 
Vianoce už sú tu zas.                                človek lásku stále hľadá. 
Deti v očiach iskru majú,                          Ježiško k nám príde včas, 
svetielko ňou zažínajú.                             daruje nám pokoj, lásku, uloženú v nás. 
 

Skloňme sa a takto sa pomodlime: 
Láskavý náš nebeský Bože, vieme, že sme i počas uplynulého roka často na Teba 
zabúdali, konali podľa seba a žili po svojom. Neraz sme sa prehrešili proti Tvojej 
svätej vôli, neraz sme zanedbali Tvoje prikázania. Právom by si nás mohol trestať, 
no Ty si nám zostal verný v láske, stále nás pozývajúc do svojho otcovského 
náručia a pripravujúc nám miesto vo svojom kráľovstve. Ďakujeme Ti za vzácny 
dar Tvojho Syna, ktorý nám otvára brány nebies. Ďakujeme Ti za dar spasenia, 
ktoré nám práve On, náš Spasiteľ, prináša. A ďakujeme za Tvoju lásku, ktorou nás 
tak veľmi miluješ a ktorú nám i dnes svojím darom dokazuješ. Amen.  
 

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď 
vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A 
odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do 
pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva naveky. 
Sláva Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždy, i na 
veky vekov. Amen. 
 

Pieseň: Tichá noc 
1. Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá, dvaja len bdejú v Betleheme; v jasliach 
Dieťa tam utešené /: tíško, spokojne spí. :/ 
2. Tichá noc, svätá noc. Anjeli priniesli najprv pastierom radostnú zvesť, z nej teší 
sa i dnes celý svet: /: Prišiel Spasiteľ k vám! :/ 
3. Tichá noc, svätá noc. V Ježiši – Dieťati Boh sa láskavo usmieva nám, anjel 
zvestuje: Buď pokoj vám! /: Kristus je daný nám. :/ 
 

Požehnanie 
Milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so 
všetkými nami. Amen. 

 

TTIIPP  NNAA  VVIIAANNOOČČNNÚÚ  DDEEKKOORRÁÁCCIIUU  
 

Pomôcky 
Z prútia pletený veniec, mašľa, šišky, čečina, 
sviečka, stojan, ozdobné vianočné gule alebo 
iný ozdobný materiál, lepidlo, kovový držiak na 
sviečku. 
 

Postup 
Na vrch pleteného venca prilepíme čečinu 
a dozdobíme ju vianočnými guľami alebo iným 
ozdobným materiálom. Taktiež tu pripevníme 
kovový držiak na sviečku. Na držiak umiestnime 
sviečku. Týmto máme vonkajšiu vrchnú časť 
venca dozdobenú.  
Vnútornú vrchnú časť vyzdobíme pripevnením 
mašle a šišiek, ktoré môžeme podľa vlastnej fantázie skrášliť. Neskôr na spodnú 
vonkajšiu časť umiestnime stojan, ktorý predstavuje oporu pre našu dekoráciu.  
Na záver nájdeme nášmu vencu príjemné miesto a zasvietime si sviečku.  
 

                                                                                                           (autor: Lucia Kolková) 
 



TTIIPP  NNAA  PPEEKKNNÝÝ  VVÝÝLLEETT::        

                                                                          RRaajjeecckkáá  LLeessnnáá  
 

27 km od mesta Žilina sa nachádza obec 
Rajecká Lesná s jedným krásnym klenotom – 
Slovenským betlehemom.  
 

     Autorom tohto nádherného umeleckého 
diela je, dnes už nebohý († r. 2005), rezbár 
Jozef Pekara. Celý produktívny vek ukrýval 

v sebe túžbu urobiť niečo veľké. Malo to byť dielo, ktoré bude svedčiť o všetkých 
jeho dovtedajších skúsenostiach, a zároveň, ktoré bude jedinečné, 
reprezentatívne a slovenské. 
     Prvé práce začali v r. 1980 a trvali pätnásť rokov. Celé dielo je 8,5 m dlhé, 2,5 m 
široké a 3 m vysoké. Spolu je tu rozmiestnených cca 300 postáv, z ktorých sa 
polovica pohybuje. 
     Autor tejto expozície v nej nezobrazil len Kristovo narodenie v meste Betlehem. 
Ono je umiestnené uprostred diela. Okolo Kristovho narodenia je vyzobrazenie 
obce Rajecká Lesná, potom sú tam zastúpené všetky slovenské regióny 
s najznámejšími pamiatkami a v pozadí sa týči Kriváň. Stvárnené sú tam významné 
udalosti z dejín slovenského národa, ale je tu stvárnený aj bežný pracovný život 
slovenského ľudu v minulosti.  
     Slovenský betlehem je umiestnený v Dome Božieho milosrdenstva (používa sa 
pomenovanie aj Dom Božieho narodenia) v Rajeckej Lesnej.  Súčasťou budovy je 
aj Galéria na prvom poschodí, kde sú vystavené drevorezby významných rajeckých 
rezbárov. 
     Slovenský betlehem je skutočne nádherný odkaz veriaceho človeka, 
obdivovateľa krás Slovenska, rezbára a konštruktéra, ktorý sa oplatí vidieť.  
 

   
 

VVIIAANNOOČČNNÉÉ  ZZVVYYKKYY  VVOO  SSVVEETTEE  
 

Vianočné sviatky sú celosvetovo známymi sviatkami. Zavítajme do niekoľkých 
krajín sveta a zoznámme sa s ich slávením Vianoc.  
 

Rusko  
Tradícia zdobenia vianočných stromčekov (v ruštine nazývaných Yolka) sa do 
Ruska dostala z Európy, ktorú v 17. storočí navštívil ruský cár Peter Veľký, ktorý 
tento zvyk do Ruska priviezol. Väčšina kresťanov v Rusku sa hlásia k východnej 
pravoslávnej cirkvi, ktorá dodnes používa juliánsky kalendár, a preto sa tu 
Vianoce oslavujú o 13 dní neskôr než u nás. Štedrý deň tak pripadá na 6. januára a 
večer sa tradične podáva tzv. Svätá večera, pozostávajúca z dvanástich chodov, 
každý ako pocta jednému z apoštolov. Legenda hovorí, že ruský ekvivalent nášho 
Ježiška, Dedo Mráz žije hlboko v lesoch južného Ruska, odkiaľ prichádza do mesta 
na saniach a nosí darčeky deťom. Dedo Mráz je oblečený do červených šiat, 
ozdobených bielou kožušinou, má hustú bielu bradu a vyzerá skôr ako čarodejník. 
 

Nemecko  
V Nemecku začínajú vianočné prípravy už 1. decembra, kedy sa začína pečenie, 
výroba darčekov a dekorácie domovov do vianočnej tematiky. Veľkou tradíciou je 
pečenie perníka a výroba perníkových domčekov, pri čom sa schádza celá rodina. 
Podobne ako u nás, aj nemecké deti píšu listy pre Ježiška, ktorého 
nazývajú Christkind. Tradícia vianočných stromčekov, ktorá sa potom odtiaľ 
rozšírila do celého sveta, vznikla práve v Nemecku . Je zvykom mať stromček 
schovaný a ozdobiť ho až na Štedrý večer, aby ho deti prvýkrát uvideli až na druhý 
deň ráno. 
 

Rakúsko 
Rakúšania dali svetu najobľúbenejšiu vianočnú pieseň - Tichá noc, ktorá bola 
preložená do mnohých jazykov. Vianoce sa v Rakúsku oslavujú veľmi podobne ako 
u nás. Po štedrovečernej večeri, kde je tradične podávaný vyprážaný kapor, sa 
rodina zíde pri vianočnej jedličke či borovici, pod ktorou sú rozložené darčeky. 
Centrom pozornosti je však model betlehema, ktorý je zložený z viac než stovky 
postavičiek. Počas Vianoc sa tiež často hrajú predstavenia a rozprávajú sa príbehy 
o zrodení Ježiša Krista. 
 

Belgicko  
V Belgicku sa každoročne koná tradičný vianočný sprievod, kde za zvuku 
vyzváňajúcich zvonov z katedrály, hrá kapela a deti spievajú. Po sprievode ľudia 
strávia nejaký čas v kostole a potom doma oslavujú zapaľovaním sviečok a 



spevom kolied. V časti Belgicka, zvanej Flámsko, sa obyvatelia pripravujú na 
tradičné vianočné predstavenie. Zahrať si úlohu v takejto hre je tu považované za 
veľkú česť. 
 

Škandinávia 
Populárnou tradíciou v Škandinávii porovnateľnou s naším betlehemom 
je slamenná figúrka vianočného capa (julebukk v Nórsku alebo julbock vo 
Švédsku). Má pôvod v uctievaní pohanského boha hromu Thora, ktorého voz 
ťahal pár capov. 
 

Írsko 
V Írsku sa Vianoce oslavujú veľmi podobne ako v ďalších krajinách Západnej 
Európy. Vianočný čas tu slúži tiež k spomienke a modlitbe za zosnulých, ktorých 
hroby sa tradične zdobia vencami. Darčeky írskym deťom nosí Daidi na Nollag, 
čiže Otec Vianoc, ktorému sa hovorí tiež Santy alebo Santa.  
 

Japonsko 
Vianoce boli „privezené“ do Japonska kresťanskými misionármi a po mnoho rokov 
ich tu slávili iba kresťania, ktorí dnes tvoria okolo 1% populácie. Postupom času sa 
z Vianoc stal takmer univerzálne rešpektovaný sviatok a napríklad príbeh o 
narodení malého Ježiška si veľmi obľúbili hlavne japonské dievčatá, ktoré milujú 
všetko, čo je spojené s malými deťmi. V Japonsku existuje legenda 
o budhistickom kňazovi menom Hoteleiosho, ktorý sa veľmi podobá nami 
známemu Santa Clausovi. Je vždy zobrazovaný ako milý starý muž nesúci veľký 
vrece s darčekmi a hovorí sa, že má oči aj na zadnej strane hlavy, aby mohol 
neustále sledovať všetky deti. Pre japonské rodiny nie je obvyklé mať doma 
vianočný stromček, avšak môže sa nachádzať na niektorých verejných miestach. 
 

Mexiko  
Vianočné zvyky majú korene v období španielskej kolonizácie. Ulicami tiahnu 
búrlivé sprievody, ktoré predstavujú hľadanie nocľahu Máriou a Jozefom pred 
narodením ich syna – v Mexiku je vyše 80 percent kresťanov. 
 

Filipíny  
V ostrovnej krajine, kde žije 90 percent kresťanov, sú Vianoce mimoriadne dlhé. 
Ranné omše sú v kostoloch v období od 16. do 24. decembra. Táto obyčaj 
znamená, že každý, kto ide denne do kostola, si môže niečo želať a potom sa mu 
to aj splní. 
                                                                                               (autor: Katarína Schmidtová) 

  

TTIIPP  NNAA  DDLLHHÉÉ  ZZIIMMNNÉÉ  VVEEČČEERRYY::  kknniihhaa  VVIIAANNOOČČNNÁÁ  KKOOLLEEDDAA  
 

Pán Scrooge je známy ako lakomec a jeho 
chamtivosť nepozná hraníc. Dokonca ani na 
Vianoce sa jeho tvrdé srdce neobmäkčí, len 
podráždene a s kyslým výrazom na tvári sleduje 
predvianočný zhon.  
Nečakaná a tajuplná návšteva, ktorá ho vyľaká, 
však mnohé zmení. Navštívi ho Marley, jeho 
dávny obchodný partner, čo by však nebolo nič 
neobvyklé, keby Marley nebol dávno mŕtvy. 
A nebude to len duch Marleyho, ale pána 
Scroogea prídu osobne pozrieť aj ďalšie 
prízraky.  
Štedrý deň sa neúprosne blíži a s ním možnosť 
vykúpenia. Prehodnotí Scrooge svoj doterajší 
život, alebo sa bude naďalej utápať v pocitoch 
odporu a nenávisti?  

 
Najkrajší príbeh veľkého anglického rozprávača " Vianočná koleda" z roku 1843 aj 
v súčasnosti dokáže zaujať a osloviť čitateľov po celom svete. 
 
Príbeh je spracovaný v podobe filmu, opery a baletu. Odporúčam siahnuť po 
knihe a ak nie to, tak aspoň počas vianočného obdobia si pozrieť filmovú verziu.  
 
Autor Charles Dickens je jedným z najväčších anglických prozaikov 19. storočia a 
je považovaný za druhého najlepšieho anglického spisovateľa, hneď po Williamovi 
Shakespearovi. Napísal takmer 20 románov, z ktorých mnohé vychádzali na 
pokračovanie v časopisoch. Jeho tvorba sa vyznačuje humorom, vrúcnosťou, 
súcitom, ktoré sprevádzajú jeho rozprávanie o živote viktoriánskeho Anglicka. V 
jeho tvorbe sa objavujú aj autobiografické črty opisujúce udalosti, ktoré si sám 
prežil. 

 
(pripravila: Veronika Kušnieriková) 

  

  
  

  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://sk.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n


KKVVÍÍZZ  
 
1. Z ktorého roku pochádza prvá písomná zmienka o Kraľovanoch? 
a/ r. 1633 
b/ r. 1363 
c/ r. 1336 
 
2. Kraľovany vo svojich dejinách ako fília patrili pod viaceré evanjelické cirkevné  
     zbory. Označ z časového hľadiska správne poradie zborov.  
a/ Veličná, Istebné, Párnica 
b/ Istebné, Veličná, Párnica 
c/ Párnica, Veličná, Istebné 
 
3. Čo je luterák?  
a/ čierny odev kňaza, ktorý používa počas služieb Božích 
b/ koláč pochádzajúci z čias Dr. Martina Luthera 
c/ zariadenie, ktoré sa používa len na Pamiatku reformácie 
 
4. Ktorá obec nepatrí do správy nášho cirkevného zboru?  
a/ Rojkov 
b/ Hubová 
c/ Šútovo 
 
5. Ktorá časť služieb Božích sa nazýva Introit? 
a/ organová predohra  
b/ predspev 
c/ kázeň 
 
6. Kedy sa člen cirkevného zboru stáva dospelým členom cirkvi?  
a/ keď dovŕši vek 18. rokov 
b/ keď podá oficiálnu žiadosť o prijatie medzi dospelých  
c/ po absolvovaní svojej konfirmačnej slávnosti 
 
 

  

  

  

  

AArrttiikkuulláárrnnee  cciirrkkeevvnnéé  zzbboorryy  aa  iicchh  cchhrráámmyy                        SSvväättýý  KKrríížž  
 

     V rámci cyklu o artikulárnych cirkevných zboroch sme pripravili ďalší príspevok. 
Ako dva predošlé aj tento cirkevný zbor sa nachádza na území nášho Liptovsko-
oravského seniorátu. Tentoraz však zavítame na Liptov. Cirkevný zbor a chrám 
nám predstaví ses. farárka Svetlana Dočkalová, ktorá v r. 2012 počas 
veľkonočných sviatkov slúžila v našom cirkevnom zbore.  
 
Keď sa začne rozprávať o cirkevnom zbore vo Svätom Kríži, mnohí si predstavia 
ako prvý hneď drevený artikulárny kostol, ktorý sa na území cirkevného zboru 
nachádza. A skutočne, kostol a cirkevný zbor patria neoddeliteľne k sebe. 
Pôvodne však tento chrám stál na inom mieste, a to na území obce Paludza. Bol 
postavený v r. 1693,  a v r. 1774 bol prestavaný do dnešnej podoby.  
 
Tento najväčší drevený kostol v Európe bol postavený zrubovou technikou, jeho 
kapacita dosahovala podľa niektorých odhadov až 6000 miest. Kostol mohol byť 
postavený na základe 82 článkov – artikul, ktoré boli uzákonené v r. 1681 na 
sneme v Šoproni. Podľa 26. článku bolo povolené protestantom v Uhorsku stavať 
kostoly, po jednom v každom slobodnom kráľovskom meste a po dva v každej 
župe. V Liptove boli postavené dva artikulárne kostoly, v Hybiach a v Paludzi. 
Museli stáť na okraji obcí, na stavbu mohlo byť použité len drevo, nesmeli mať 
veže ani zvony a vchody museli byť odvrátené od obce. Kostol v Hybiach sa 
nezachoval a nevieme ani, ako vyzeral pôvodný paludzanský kostol. Vieme však, 
že keď prestal spĺňať kapacitné nároky, uzavrel cirkevný zbor Paludza zmluvu 
s tesárskym majstrom Jozefom Langom, aby kostol prestaval. Prestavba bola 
dokončená za neuveriteľných 8 mesiacov, a to aj napriek tomu, že majster Lang 
nevedel čítať ani písať. Po vydaní Tolerančného patentu bola v r. 1781 ku kostolu 
pristavaná drevená veža so zvonicou a hoci stojí samostatne, tvorí s kostolom 
harmonický celok. Pôvodné zvony boli počas 1. svetovej vojny zrekvirované na 
vojenské účely. Terajšie zvony sú z r. 1921 – 1922 a volajú sa Viera, Nádej, Láska.  
 
V Paludzi stál kostol len do 70. rokov 20. storočia. Z dôvodu výstavby vodného 
diela Liptovská Mara bol rozobratý a po prenesení na súčasné miesto v katastri 
obce Svätý Kríž nanovo postavený. Presun kostola na nové miesto nebol 
jednoduchý. Pôvodným plánom bolo, aby bol kostol prenesený do Múzea 
liptovskej dediny v Pribyline a zbor dostal povolenie na stavbu nového kostola. To 
bolo však vzápätí zrušené a nové nariadenie prikazovalo pripojenie zboru  
 

Správne odpovede sa nachádzajú na konci oznamov. 



k cirkevnému zboru Palúdzka. Cirkevníci pod vedením vtedajšej ses. farárky Ireny 
Devečkovej sa proti tomuto rozhodnutiu  postavili, a rozhodli sa, že svoj kostol si 
nedajú vziať. Po mnohých bojoch s predstaviteľmi vtedajšieho režimu sa podarilo 
kostol preniesť na nové miesto, do lokality známej ako Chrasť. Tu, na rozmedzí 
obcí Svätý Kríž a Lazisko, stojí kostol od svojej posviacky v r. 1982 až dodnes.  
 
V súčasnosti tvorí matkocirkev zboru obec Svätý Kríž. Okrem toho má zbor 5 fílii. 
Sú to neďaleké obce: Lazisko, Gôtovany, Galovany, Andice, Benice. Cirkevný zbor 
sa na službách Božích stretáva od Veľkého piatku až po Poďakovanie za úrody 
zeme v drevenom kostole. V zimných mesiacoch sa služby Božie konajú v zborovej 
sieni na fare. V Galovanoch sa veriaci stretávajú v kultúrnom dome 
a v Gôtovanoch v modlitebni. 
 
Do budúcnosti pozerá cirkevný zbor s nádejou prameniacou z Božieho zasľúbenia: 
„Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako minulá - hovorí Hospodin mocností - a  
  na tomto mieste spôsobím pokoj - znie výrok Hospodina mocností.“   (Ag 2, 9) 
 

 
 

(autor: Svetlana Dočkalová) 

KKOOLLÁÁČČ,,    

KKTTOORRÝÝ  NNEESSMMIIEE                                                                                                                OOppiittýý  IIzziiddoorr  

UU  NNÁÁSS  NNAA  VVIIAANNOOCCEE  CCHHÝÝBBAAŤŤ  
 
SUROVINY 
 

Cesto                                                                 
150 g maslo                                                      
150 g cukor práškový                                     
120 g orechy vlašské mleté                           
  80 g múka polohrubá                                   
   4 ks vajcia                                                     
1 PL prášok kakaový 
1 ks kypriaci prášok                            
 

Orechová plnka                                                
200 g orechy vlašské mleté                                     
150 g cukor práškový                                       
200 ml rum 
1 ks cukor vanilkový 
 

Krém                                                        Ostatné 
1 ks zlatý klas                                         džem podľa vlastného výberu 
300 ml mlieko                                        čokoládová poleva 
2 PL prášok kakaový 
80 g cukor práškový 
300 g maslo 
 
POSTUP 
1. V jednej miske vyšľaháme tuhé bielky, v druhej mäkké maslo s cukrom 
a žĺtkami. Do maslovej zmesi primiešame mleté orechy, múku s kypriacim 
práškom a zľahka vmiešame sneh. Cesto je hustejšie ako piškótové. Preložíme ho 
na plech s papierom, alebo na plech vymastený a múkou vysypaný a povrch 
uhladíme. Vložíme do rozohriatej rúry na 180 stupňov a upečieme. 
  

2. Vychladnutý korpus potrieme džemom. Stačí tenká vrstva – asi 150 g. Orechovú 
plnku pripravíme tak, že orechy zmiešame s cukrom, vanilkou a prilejeme rum. 
Túto plnku preložíme na džemom potretý korpus a rozvrstvíme po celom zákusku.  

 



3. Krém pripravíme tak, že v mlieku uvaríme zlatý klas s kakaovým práškom 
a necháme vychladnúť. Počas chladnutia občas metličkou prešľaháme, aby puding 
nestvrdol. V miske vyšľaháme mäkké maslo s cukrom a postupne prišľaháme 
všetok puding. Tento vyšľahaný krém preložíme na orechovú plnku a uhlasíme do 
roviny. Dáme na chvíľu stuhnúť do chladničky.  
 

4. Zákusok polejeme čokoládovou polevou. Opäť necháme stuhnúť a poriadne  
vychladeného Opitého izidora nakrájame na obdĺžniky. 
 

5. Opitého Izidora krájame ostrým tenkým nožíkom namočeným v horúcej vode. 
Čokoláda sa nebude lámať a rezy sú krajšie. Samozrejme, koláč musí byť stuhnutý 
a vychladený.  
 

Prajem vám dobrú chuť.  
                          (autor: Adela Hadová) 

  

  
  

Ďakujeme, Otče milý,  
vo vianočnej slávnej chvíli,  

za to, že sme mohli zas´ 
dožiť tento svätý čas. 

 

Že môžeme oslavovať, 
Krista Pána zvelebovať 

dnes v deň Jeho narodenia,   
v deň záchrany a spasenia. 

 

Prijmi, Pane, naše chvály 
hoc´ nás je len hlúčik malý, 

ale hlúčik, čo Ťa ľúbi 
tak ako málokto z ľudí! 

 

Spievame a modlíme sa, 
z Písma Tvojho učíme sa, 

deti Tvoje veľké, malé. 
Nech Ti všetko slúži k sláve! 

Amen.                 
(pripravila: Katarína Okoličániová)  

TTvvoorriivvéé  ddiieellnnee    

            pprree  ddeettii                                                            PPooďď  ssii  vvyyttvvoorriiťť  vvllaassttnnúú  ppoohhľľaaddnniiccuu  
 
 
Pomôcky  
výkresy, farebné papiere, pastelky, perá, lepidlo 
a ďalší odpadový materiál (mašľa, korok, 
gombíky...) 
 
Postup 
Výkres veľkosti A5 (prípadne výkres inej 
veľkosti) preložíme na polovicu. Vnútro výkresu 
predstavuje miesto pre text, ktorý môže byť 
venovaný rodine či v prípade detí i Ježiškovi. 
Okrem textu môžeme vnútro pohľadnice 
vyzdobiť pomôckami či kresbou.  
Vonkajšiu časť pohľadnice vyzdobíme 
vianočným motívom podľa vlastných predstáv 
a fantázie.  

 

 
 

(autor: Zuzana Podbrežná) 

  



  

                                  ZZddrraavvoottnníícckkee    

                                  ookkiieennkkoo                      KKrrvvnnýý  ttllaakk  
  
  

  

  
Krvný tlak je bočný tlak, ktorým krv pôsobí na steny ciev v priebehu srdcového 
cyklu. Najvyšší je v aorte a veľkých tepnách a je vytváraný sťahom (kontrakciou) 
komôr srdca.  
Systolický alebo horný tlak krvi zodpovedá tlaku v tepnách počas systoly, čiže 
sťahu komôr. Vytvára sa vtedy, keď sa srdce sťahuje a pumpuje krv do artérií. 
Diastolický alebo dolný tlak krvi zodpovedá tlaku v tepnách počas diastoly, čiže 
plnenia komôr krvou. Vzniká, keď srdce vzápätí ochabne.  
V paxi pri meraní krvného tlaku môžeme okrem normálneho krvného tlaku 
namerať či už nízky krvný tlak – hovoríme o hypotenzii alebo vysoký TK – a vtedy 
hovoríme o hypertenzii.  
 
Nízky krvný tlak – hypotenzia 
O hypotenzii hovoríme, ak krvný tlak leží pod systolickou normovou hodnotou, 
u dospelých medzi 95 a 110 mmHg. 
Vysoký krvný tlak – hypertenzia 
Je definovaná ako krvný tlak, ktorého hodnota dosahuje 160/95 mmHg a viac, 
resp. leží nad hodnotou, ktorá by bola primeraná veku.  
 
Vysoký tlak krvi je najrozšírenejšie ochorenie, postrach civilizovaného sveta. 
Prichádza pomaly a ticho. Pacient nemá pocit choroby, a preto sa nehlási u lekára. 
Navštívi ho až vtedy, keď sa objavia komplikácie. Zvýšený tlak krvi nesúvisí 
s pribúdajúcim vekom. Avšak s výškou krvného tlaku stúpa úmrtnosť na srdcovo-
cievne ochorenia.  
 
Čo môže spôsobiť zvýšenie tlaku krvi? 
Stresový životný štýl, veľká pracovná záťaž, psychické vypätie, nadváha, zvýšený 
cholesterol, nedostatok pohybu, fajčenie, zlé stravovacie návyky. Zvýšený tlak krvi 
je spôsobený zníženou pružnosťou ciev a ich zúžením. 
 

  

Komplikácie pri vysokom tlaku krvi 
Srdcové – dušnosť pri námahe, nočná dušnosť, opuchy dolných končatín, bolesť 
za hrudnou kosťou, búšenie srdca, ischemická choroba a infarkt srdcového svalu 
Mozgové – cievna príhoda, ochrnutie 
Očné – poruchy zraku 
 
Poznáte svoj tlak krvi? 
Optimálny – do 120/80 
Normálny – od 120/80 do 129/84 
Vysoký normálny – od 130/85 do 139/89 
Hypertenzia I. – od 140/90 do 159/99 
Hypertenzia II. – od 160/100 do 179/109 
Hypertenzia III. – od 180/110 
 
Zásady pre správne meranie tlaku krvi 
1. Meranie vykonávať v tichej miestnosti so stálou teplotou. 
2. Jednu hodinu pred meraním nefajčiť, nepiť alkohol. 
3. Vyhnúť sa väčšej telesnej námahe a chladu.  
4. Pri meraní tlak krvi pokojne sedieť. 
5. Predlaktie má byť vo výške srdca, ruka nesmie byť stiahnutá napr. rukávom. 
 
Samotné meranie krvného tlaku sa vykonáva buď pomocou digitálneho alebo 
ortuťového tlakomera. V dnešnej dobe je na trhu veľký výber tlakomerov, a po 
porade s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom si každý môže vybrať ten vhodný 
pre seba.  
 
Čo môžeme urobiť, aby sme si udržali ideálny krvný tlak? 
1. Zbavme sa fajčenia, aj pasívneho. 
2. Obmedzme konzumáciu alkoholických nápojov. 
3. Dbajme na udržiavanie ideálnej telesnej hmotnosti. 
4. Znížme spotrebu soli. 
5. Doprajme si pohyb. 
6. Vyhýbajme sa nadmernému stresu. 
 
                                                                                                           (autor: Jana Dibáková)  

  

  

  



OOKKIIEENNKKOO  PPRREE  DDEETTII  
 
Nájdi všetky rozdiely medzi obrázkami. 
  

  
  

  

  

  

Vymaľuj si obrázok.                        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Pospájaj čísla. 

  
(pripravila: Martina Tatárová) 



UUDDIIAALLOO  SSAA......  
  

  

 
 
V prvú októbrovú nedeľu sme Pánu Bohu 
ďakovali za úrodu, ktorou nás tento rok 
požehnal.  
 
 
 

                                                                                                                                                      

 

        
 

 Dňa 21. októbra sme si na slávnostných službách Božích pripomenuli  
105. výročie posvätenia chrámu Božieho. 
 

 Aj v tomto roku sme sa zapojili do 
projektu „Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok“, v ktorom je 
možné vianočným darom potešiť 
dieťa zo sociálne slabšej rodiny 
v Srsbku. Pridalo sa 17 ochotných 
rodín z nášho cirkevného zboru. 
Veríme, že aj naše dary vyčaria 
úsmev na tvárach detí.  

 
 
 
 
 

 Dňa 11. novembra boli nahrávané a dňa 25. novembra boli vysielané 
rozhlasové služby Božie z nášho chrámu Božieho.  
 

 
 
 
Niekoľko ochotných sestier aj tento rok 
pokračovalo v tradícii cirkevného zboru a 
s láskou upieklo vianočné oblátky. 
 

  

  

        

  

  

  
 Ku sviatosti Krstu svätému boli prinesené 

Linda Kolková (21.10.) 
                  Dorota Ivanová (28.10.) 

 

 Do stavu manželského vstúpili 
Katarína rod. Dávidíková a Tomáš Karlovský (13.10.) 

  



AANNKKEETTAA  
Na prelome rokov zvykneme vysloviť niekoľko prianí nielen pre 
seba, ale aj pre druhých. Oslovili sme 9 žien a 5 mužov, vo veku 
17 – 60 rokov, s otázkou:  Čo by si zaprial / zapriala čitateľom 
do nového kalendárneho roka? Prinášame vám ich odpovede 
a priania v nich.  

(RK): Len zdravie, lebo to je to najdôležitejšie.  
 

(VK): Prajem veľa šťastia, lásky, zdravia, aby sa Vám darilo v škole, práci a v živote. 
Aby bol rok 2019 lepší ako rok 2018. 
 

Prajem veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. 
 

(KK): Čitateľom do nového roka prajem, aby mali rok 2019 lepší ako rok 2018 vo 
všetkých smeroch. Najmä, aby ľudia boli k sebe viac priateľskejší, nehľadeli len na 
seba a pomáhali si navzájom nezištne.  
 

Aby sme sa medzi sebou v láske mali. 
 

(TP): Slichajte Božny luďa, praju Vám veľmo veľa zdravá, šťasťá, Božnôho 
požehnania do nového roku, aby nás Kristu Pán vykupiteľ náš vyslišal naše prozby. 
 

(VP): Prajem zdravie, šťastie, lásku a Božie požehnanie.  
 

(ZP) Každému človeku na zemi želám predovšetkým nehmotné, zato však 
najvzácnejšie dary - zdravie, šťastie, lásku a Božie požehnanie.  
 

Prajem zdravie, lebo to sa kúpiť nedá. 
 

(EG): Prajem šťastie, lásku, zdravie a veľa úspechov v osobnom a pracovnom 
živote. 
 

(ĽP): Nech v roku 2019 je každý nový deň naplnený zdravím, láskou, 
porozumením a šťastím, a tak si každý deň urobme svet krajším.  
 

(ML): Hlavne veľa zdravia a Božieho požehnania. 
 

(DP): Do nového roku prajem každej osobe lásku, pretože vždy vyčarí úsmev a 
zahreje srdce. Šťastie, pretože ho je málo. Zdravie, lebo je to najcennejšie, čo 
môže človek vlastniť. Božie požehnanie, ktoré je najdôležitejší dar od Pána 
Boha. 
 

Čitateľom neprajem pretvárku, lož a faloš. Bez pretvárky a falše, hneď by Tu bolo 
krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody. Ach, to by boli sviatky, keď by sa ľudia 
hádať prestali.                                                                              (pripravil: Lukáš Gregor) 

SSrrddeeččnnee  vvááss  ppoozzýývvaammee  

  nnaa  SSLLUUŽŽBBYY  BBOOŽŽIIEE  
 
23. december (4. adventná nedeľa)                                     Kraľovany o   8.30 hod. 
        (s prisluhovaním Večere Pánovej)  

 
24. december (Štedrý večer)                                                 Kraľovany o 17.00 hod. 
 
25. december (1. slávnosť vianočná)                                    Kraľovany o   8.30 hod. 

                                                                                             Ľubochňa o 14.00 hod. 
 

26. december (2. slávnosť vianočná)                                    Kraľovany o   8.30 hod. 
  
30. december (Nedeľa po Vianociach)                                 Kraľovany o   8.30 hod. 
 
31. december  (Záver občianského roka)                             Kraľovany o 17.00 hod. 

 
1. január (Nový rok)                                                                 Kraľovany o   8.30 hod. 

                                                                                      Ľubochňa o 14.00 hod. 
 

ďalšie nedele v chráme Božom v Kraľovanoch                                         8.30 hod. 
 

ďalšie nedele v Ľubochni na 2. poschodí Obecného úradu                 14 .00 hod. 
  13. január       27. január       10. február        24. február 
 

 
 
 
 

 

        
 

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech vám Božie dieťa vdýchne 

pokoj, radosť a posilu nielen v túto svätú chvíľu, 

ale taktiež v novom roku, nech vás vedie v každom kroku. 

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


