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SSLLOOVVOO  NNAA  ÚÚVVOODD  
 
     A máme tu nový rok s novými chvíľami, výzvami, príležitosťami... Z Božej 
milosti sme mohli vstúpiť do r. 2019 a veríme, že rovnako z Božej milosti nám 
bude umožnené prežiť vzácne a obohacujúce chvíle v ňom.  
 
     Čas plynie nezadržateľne rýchlo a my sme priam unášaní v jeho víre. Preto je 
potrebné občas v živote človeka sa zastaviť, obzrieť späť a zhodnotiť prežité. A to 
isté je priam nutnosťou aj v rámci cirkevného zboru. Prelom rokov je na to tou 
najpríhodnejšou chvíľou.  
 
     Preto vás pozývame, aby ste sa na chvíľu zastavili a zhodnotili s nami to, čo sme 
mali možnosť prežiť v roku uplynulom v rámci nášho cirkevného zboru. 
Predkladáme vám Kňazskú správu a následne vás pozývame na výročný zborový 
konvent, ktorý sa bude konať v nedeľu 10. februára 2019 so začiatkom o 8.30 
hod. v chráme Božom.  

 

  
  



NNOOVVOORROOČČNNÝÝ  VVZZDDYYCCHH  
  

Ó, Bože,  
viac lásky ako bolo vlani, 
viac lásky v sebazapieraní, 
viac lásky v skutkoch a či v slove 
každému slúžiť pohotove – 
viac lásky čistej bez pretvárky, 
odhodiť zažltnuté hárky 
závisti, sebectva a klamu 
a lásku chovať odhodlanú 
na obeť svätej poslušnosti – 
viac lásky, menej úbohosti 
prosíme všetci pokorne 
v Ježišovom mene... 
 

Ó, Bože, 
viac viery planúcej a živej, 
nech kvitne všetko spravodlivé, 
viac viery v zasľúbenie Tvoje,  
nech zmiznú svárov nepokoje –  
viac viery v Tvoju božskú lásku, 
odpoveď čakať na otázku 
od Teba vždycky v tichej bázni; 
viac viery v našom srdci zažni, 
viac viery v milosť, odpustenie 
v Ježišovom mene... 
 

Ó, Bože, 
viac nádeje než v minulosti, 
že rozhýbu sa suché kosti; 
viac nádeje v ten život Raja,  
s ktorým nás Tvoja láska spája –  
viac nádeje na mori žitia,  
kiež nová nádej prehovorí 
v srdci i v duši – v novom roku; 
viac nádeje do časov toku, 
viac nádeje pri umieraní, 
viac nádeje, než bolo vlani – 
viac nádeje, nech pri nás denne 
v Ježišovom mene...          
                                                       Amen     
                                                                                                                    (Autor: Zlatica Oravcová) 

KKňňaazzsskkáá  sspprráávvaa  zzaa  rr..  22001188  

oo  žžiivvoottee  CCiirrkkeevvnnééhhoo  zzbboorruu  EECCAAVV  KKrraaľľoovvaannyy  
 
 

ÚÚVVOODDNNÁÁ  ČČAASSŤŤ  

  
„Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“   
                                                                                                                           (Mt 18,20) 
 
Evanjelista Matúš zapísal krásny výrok Pána Ježiša svedčiaci o Jeho prítomnosti, 
o Jeho blízkosti v našom živote, ako v živote jednotlivcov, rodín ale aj 
spoločenstva v rámci cirkevného zboru. Dáva nám tým najavo, že nikto Mu nie je 
ľahostajný a žiadne nami konané dielo Mu nie je neznáme. 
 

A to nás má viesť:  
1. k povzbudeniu,  
že tam, kde sa dejú veci v Ježišovom mene, tam On je prítomný so svojím 
požehnaním 
 

2. k zodpovednosti,  
aby sme konali všetko podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia 
nezabúdajúc, že On o všetkom vie a raz nás predvedie pred Boží súd, na ktorom sa 
budeme z prežitého zodpovedať.  
 
Mysliac na tieto skutočnosti sa chceme pozrieť na r. 2018 a zhrnúť to, čo sme 
v ňom prežili.  

 
 

POZNÁMKY K SPRÁVE 
V texte objavíte: p.ú. – priemerná účasť 

                                  ( ) - označený pokles alebo nárast v priemernej účasti oproti r. 2017 
                                  CZ – cirkevný zbor 
                                  LOS – Liptovsko-oravský seniorát 

 
 
 
 
 
 



11..  BBOOHHOOSSLLUUŽŽOOBBNNÝÝ  ŽŽIIVVOOTT  
Ako Boží ľud sme sa v mene Pána Ježiša Krista stretávali na službách Božích, aby 
sme spievali na Jeho oslavu, aby sme v modlitbách predkladali pred Neho svoje 
prosby i ďakovania, v kajúcnosti vyznávali svoje hriechy, prosili Pána Boha 
o odpustenie a počúvali zvesť Jeho slova.  
 

Nedeľné služby Božie sa konali každú nedeľu 
v chráme Božom s pravidelným časom o 8.30 
hod. Zmenený čas služieb Božích bol iba 
v poslednú nedeľu cirkevného roka (25.11.), 
kedy sa konali o 8.00 hod., aby sme si mohli 
vypočuť rozhlasový prenos zo Služieb Božích 
natáčaných v našom chráme Božom. Služby 
Božie sa konali 63x s priemernou účasťou 
(ďalej len p.ú.) 41 členov (-1), čo je 14,43% 
z celkového počtu členov.   

 

Každú párnu nedeľu sa konali služby Božie aj v Ľubochni na obecnom úrade 
s pravidelným časom o 14.00 hod. Zmenený čas služieb Božích bol 8.4. a 23.9., 
kedy sa konali o 13.00 hod. Na základe žiadosti vedenia obce sa služby Božie 
konajú už nie v malej zasadacej miestnosti, ale vo veľkej, ktorá sa nachádza na 2. 
poschodí. Služby Božie sa konali 28x s p.ú. 9 členov (-1).  
 

Stredtýždňové večierne boli v pôstnom a v adventom období. V pôste sme sa 
stretli 5x s p.ú. 9 (-3) a z Božieho slova sme počúvali o poslednom stolovaní Pána 
Ježiša s učeníkmi. V advente sa konali večierne 3x s p.ú. 11 (0) a v kázniach slova 
Božieho zazneli svedectvá o ľuďoch Starej zmluvy, ktorí s vierou a dôverou 
očakávali naplnenie Božích zasľúbení.  
 

Liturgický poriadok všetkých služieb Božích prebiehal podľa predpísaných 
agendálnych poriadkov služieb Božích našej Evanjelickej a. v. cirkvi. Na základe 
agendou predpísaných tém nedelí a sviatkov boli vyberané biblické texty, ktoré 
slúžili ako základ kázne slova Božieho.  
 

Kantorskou službou slúžili ses. Agáta Hadová, Kristína Kováčová, Katarína 
Schmidtová. Sme vďační za ochotu a obetavosť sestier a máme radosť aj z toho, 
že v adventnej dobe sa do tímu kantoriek zapojila aj ses. Terézia Hadová.  
 

V r. 2018 došlo k zmene v kostolníckej službe v Kraľovanoch. Keďže sa nám 
nepodarilo obsadiť funkciu zborovej kostolníčky, kostolnícka služba prebiehala 

podľa uznesenia z výročného zborového konventu na základe rozpisu. Každý 
mesiac boli oslovené dve rodiny, ktoré prevzali zodpovednosť za chrám Boží. Rod. 
Lepetová a br. Lukáš Gregor zabezpečovali zvonenie a vykurovanie kostola a br. 
Dušan Had a Ján Had boli poverení spravovaním okolia kostola (kosenie, sneh). 
Prípravou miestnosti pre služby Božie v Ľubochni slúži ses. Mária Hadová. 
Všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorí sa zapojili do služby, patrí úprimná 
vďaka.  
 

Výnimočnou nedeľou bola Nedeľa pokánia (18.6.), v ktorú sme si opäť mohli 
pripomenúť požiar v chráme Božom (12.6.2011), v pokání pri stole Pánovom 
vyznať svoje hriechy a prijať v daroch svätej Večere svedectvo o Božej milosti. 
Ďalšou výnimočnou nedeľou bola nedeľa (11.11.), v ktorú sa konalo v našom 
chráme Božom nahrávanie rozhlasových služieb Božích.  
 

Z kazateľnice Božie slovo znelo aj z úst br. Mgr. J. Solivajsa, Mgr. D. Bázlika, Mgr. 
M. Gregu, Mgr. P. Tomku. 

 
  

22..    SSVVIIAATTOOSSTTII  
Pán Boh bol na službách Božích prítomný a prihováral sa k nám nielen vo svojom 
slove, ale aj vo sviatostiach - v Krste svätom a vo Večeri Pánovej.  
 

Vo sviatosti Krstu svätého tiekla posvätená voda, ktorá obmývala od dedičného 
hriechu, robila človeka prijateľného Pánom Bohom a bola splneným 
predpokladom, aby sa pokrstený stal členom našej cirkvi.  
Ku sviatosti bolo prinesených 5 dievčat (+5) a 3 chlapci (0).  
Vzrástol počet žiadostí o krst nemanželských detí, vykonania krstu mimo služieb 
Božích, dokonca mimo zaužívaného nedeľného dňa. Na základe žiadosti 
a následnej dohody s duchovnými, boli vykonané dva krsty členom z iných 
cirkevných zborov. Bolo by dobré, keby žiadatelia o krst si v prvom rade 



uvedomovali, o čo vlastne v krste ide, čo v ňom Pán Boh pokrstenému i celej jeho 
rodine dáva a potom by možno pochopili, čo je skutočne pri Krste svätom dôležité 
a vzácne.  
 

Sviatosť Večere Pánovej bola prisluhovaná zásadne v spojení so spoveďou. Vtedy 
zaznievali slová kajúcneho vyznania hriechov a prosieb o Božiu milosť prejavenú 
v odpustení hriechov, ale aj slová rozhrešenia svedčiacej o veľkej Božej štedrosti 
a láske ku kajúcemu hriešnikovi.  
Sviatosť bola prisluhovaná v Kraľovanoch 9x (1. februárová nedeľa, 4. pôstna 
nedeľa, Zelený štvrtok, Deň pokánia, Konfirmačná slávnosť dospelého, Kajúca 
nedeľa, 1. októbrová nedeľa, 3. a 4. adventná nedeľa) a 3x v Ľubochni (4. pôstna 
nedeľa, 11. nedeľa po Svätej Trojici, 4. adventná nedeľa). Počas služieb Božích 
k sviatosti pristúpilo 92 mužov (-16) a 209 žien (-45), v domácnosti prijal sviatosť 1 
muž (+1) a 6 žien (+2) a v nemocničnom zariadení 1 žena; spolu bolo 309 
komunikantov stola Pánovho (-58). 
 

33..    KKOONNFFIIRRMMÁÁCCIIAA  
Konfirmačná slávnosť dospievajúcich detí, ktorá by sa konala po dvojročnej 
príprave, sa nekonala. Ale boli sme svedkami konfirmácie dospelého muža (15.7.). 
Dva týždne predtým (1.7.) prebehla skúška katechuménov 1. ročníka konfirmačnej 
prípravy (1 dievča, 2 chlapci), ktorí od septembra vstúpili do 2. ročníka. Od 
septembra prebieha konfirmačná príprava aj v 1. ročníku (1 dievča, 1 chlapec). 
Obidva ročníky sú vzdelávané podľa knihy Verím a sľubujem.   

  

44..  BBOOHHOOSSLLUUŽŽOOBBNNÉÉ  VVÝÝKKOONNYY  
Sobáš 
Do stavu manželského s Božím požehnaním vstúpili dva čisto evanjelické páry. 
Jeden sobáš bol na požiadanie snúbencov vykonaný br. Mgr. M. Gregom v našom 
chráme  a druhý sobáš bol vykonaný mnou v chráme Božom v Martine (0). Sobáše 
prebiehali podľa predpísaného poriadku v Agende ECAV a predchádzala im 
predsobášna príprava.  
 

Pohreb 
Pán Boh život dáva i ho odníma a tak aj v r. 2018 nastal čas, keď sme sa rozlúčili so 
4 sestrami (-2), ktoré boli členkami nášho CZ a s 2 sestrami, ktoré boli členkami 
iného CZ, ale rodáčkami z našej obce.  
Pohrebné rozlúčky sa konali v chráme Božom i v Dome smútku so 
zaužívaným poriadkom v ECAV. Pohrebným rozlúčkam predchádzal rozhovor 
s pozostalou rodinou a v predvečer pohrebnej rozlúčky spievanie.  

  

55..  BBIIBBLLIICCKKÁÁ  AA  VVNNÚÚTTRROOMMIISSIIJJNNÁÁ  PPRRÁÁCCAA  VV  ZZBBOORREE  
Detská besiedka 
Pán Ježiš vo svojom slove zasľúbil svoju prítomnosť nielen pre spoločenstvo 
dospelých, ale aj detí. Aby Ho aj oni spoznávali, aby aj oni od Neho požehnanie 
prijímali. Preto aj v našom CZ majú svoje miesto aj naši najmladší. Tak na službách 
Božích ako aj na stretnutiach detí v rámci detskej besiedky. Stretnutia detskej 
besiedky sa konali 37x s p.ú. 9 detí (0) v nedeľu o 10.00 hod. V rámci nich deti 
spoznávali deje Starej zmluvy. Od septembra 2018 na detskej besiedke vypomáhal 
br. Samuel Tabačák a br. Adam Kraľovanský z Martina.   
Iné aktivity: Vystúpenie na 1. slávnosť veľkonočnú (1.4.), Detský denný tábor (2.-
6.7. s p.ú. 12 detí), Požehnanie na začiatku šk. roka (2.9.), Vystúpenie pri 105. 
výročí pamiatky posvätenia chrámu (21.10.), Koledovanie (16.12.), Vianočné 
vystúpenia (24.12, 25.12.)  

  
 

  



 
Dorast, mládež 

 

Taktiež organizujeme stretnutia pre dorast 
a mládež, ktorého sa zúčastňujú prevažne 
len konfirmandi. Tie sa konajú v spolupráci 
v CZ Párnica. V r. 2018 bolo 22 stretnutí 
s p.ú. 4 (0). Konali sa v zbor. miestnosti 
v Párnici v piatok o 17.00 hod. a zaoberali 
sme sa existenčnými otázkami 
z kresťanského pohľadu.  
 

Iné aktivity: Vystúpenie na Veľký piatok (30.3.), Seniorálne sústredenie pre 
konfirmandov KoLOS (4.-8.5., Juskova Voľa), Požehnanie na začiatku šk. roka 
(2.9.), Koledovanie (16.12.), Vystúpenie na Štedrý večer (24.12.)  
 

Biblické hodiny dospelých 
Pri štúdiu Božieho slova, konkrétne knihy Zjavenie Jána, sme sa stretávali na 
biblických hodinách v stredu v zimnom období o 17.00 hod. a v letnom období 
o 18.00 hod. s výnimkou pôstu, adventu a letných prázdnin. Týchto stretnutí bolo 
18 s p.ú. 7 členov (-1).  
 

Spevokol   
V našom CZ máme zmiešaný spevokol 
dospelých, ktorý má 11 členov (0). Spevokol 
vystúpil na službách Božích na 1. slávnosť 
veľkonočnú (1.4.), na Stretnutí spevokolov 
Oravy (15.4., Veličná), na Poďakovanie za 
úrodu (7.10.) a počas Vianočných sviatkov 
(24.12., 25.12.) 
 
Iné vnútromisijné aktivity 
K iným vnútromisijným aktivitám CZ patrilo: 
- pečenie oblátok, ktoré prebiehalo na prelome mesiacov november/december na 
farskom úrade. Vďaka patrí sestrám, ktoré obetovali svoj čas a aj deťom 
a dorastu, ktorí oblátky rozniesli po našich domácnostiach 
- aj v r. 2018 sa niektoré rodiny zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok“ a poslali sme do Srbska 17 vianočných darčekov pre detí zo 
sociálne slabších rodín 

 

66..  VVYYUUČČOOVVAANNIIEE  NNÁÁBBOOŽŽEENNSSTTVVAA    
Vyučovanie náboženstva má svoje miesto aj na Základnej škole v Ľubochni. 
V prvom polroku školského roka 2018/2019 sa vyučovalo vo štvrtok: 1. st. (12.05 
– 12.50) s počtom 11 žiakov a 2. st. (12.55-13.40) 5 žiakov.  
Na vyučovacích hodinách sa používajú nasledovné učebné pomôcky: Biblia, 
učebné osnovy pre 2. ročník, učebnica Chlebík, pracovné zošity Evanjelické 
náboženstvo, učebné osnovy pre 8. ročník a iné pomôcky z internetových a iných 
knižných zdrojov. 
Vyučovanie náboženstva v Materskej škole v Kraľovanoch neprebieha.  
V uplynulom školskom roku sme mali zástupcov CZ aj na Biblickej olympiáde. 
Seniorálneho kola v L. Mikuláši sa zúčastnil br. Daniel Brdiar, ses. Terézia Hadová 
a br. Samuel Tabačák (20.4.). 
 

77..  EEVVAANNJJEELLIICCKKÁÁ  TTLLAAČČ  
Do domácností CZ pravidelne prichádza týždenník Evanjelický posol spod Tatier, 
detský časopis Dúha, mesačník Evanjelický východ. V r. 2018 boli opäť predávané 
Tranovské kalendáre, stolové kalendáre, nástenné kalendáre, čítanie na každý 
deň: Tesná brána, čítanie na každý deň: Chlieb náš každodenný. V r. 2018 bolo 
vydaných päť čísel zbor. časopisu. 
  

88..  PPAASSTTOORRÁÁLLNNAA  ČČIINNNNOOSSŤŤ  
V r. 2018 bolo vykonaných 22 pastorálnych návštev.  
 

99..  ČČIINNNNOOSSŤŤ  PPRREESSBBYYTTEERRSSTTVVAA  
Zborové presbyterstvo (ďalej len ZP) má momentálne 13 členov a zasadnutie ZP 
sa konalo 2x.  
- výročné ZP s prípravou na výročný zb. konvent (25.1.) 
- ZP s rokovaním o rekonštrukcii zvonov (13.6.)  
Popri ZP sú v CZ zriadené 2 výbory – hospodársky výbor (plánuje a organizuje 
hosp. činnosť CZ) a revízna komisia (vykonáva štvrťročnú kontrolu finančných 
prostriedkov CZ).  
 

1100..  MMIIMMOOZZBBOORROOVVÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ  FFAARRÁÁRRAA  
- člen seniorálneho presbyterstva LOS 
Zúčastnila som sa: 
- Seniorálnej pastorálnej konferencie LOS (2. pondelok v mesiaci) 
- Oravského stretnutia duchovných (podľa potreby) 



- Stretnutia pracovníkov detských besiedok Oravy (podľa potreby) 
- Služieb Božích v Zariadení pre seniorov v D. Kubíne (podľa rozpisu) 
- Školenia o službách Božích v médiách v Bratislave (1.2.) 
- z poverenia vedenia LOS volebného konventu v Ružomberku (11.2.) 
- Kázňových prípraviek v Liptovskom Mikuláši (12.2.) 
- s prednáškou na Stretnutí rodín CZ L. Peter v Párnici (3.3.) 
- s delegátmi CZ Seniorálneho konventu v L. Mikuláši (7.4.) 
- Valného zhromaždenia Združenia evanjelických duchovných v Martine (14.4.) 
- so spevokolom Stretnutia spevokolov vo Veličnej (15.4.) 
- so žiakmi Biblickej olympiády v L. Mikuláši (20.4.) 
- s br. dozorcom Kandidačnej porady LOS v L. Mikuláši (22.4.) 
- Konferencie pre rodiny duchovných v Tatranských Matliaroch (29.4.-1.5.) 
- Seniorálneho sústredenia konfirmandov KOLOS v Juskovej Voli (4.-8. 5.) 
- s témou na tábore dorastu a mládeže CZ Kuková v Párnici (16.8.) 
- s témou na tábore dorastu CZ Hybe v Istebnom (25.8.) 
- s deťmi Stretnutia detí Oravy v D. Kubíne (23.9.) 
- ako slávnostný kazateľ Pamiatky posvätenia chrámu v Dúbrave (30.9.) 
- s br. dozorcom Inštalácie seniora LOS v Hybiach (28.10.) 
Zastupovala som v CZ Krpeľany (11.3., 24.6.), Párnica (22.4., 1.7., 9.9., 18.11.), 
Jasenová (12.8.), Veličná (26.12.)  
 

1111..  ZZBBOORROOVVÝÝ  AARRCCHHÍÍVV,,  KKNNIIŽŽNNIICCAA,,  KKRROONNIIKKAA,,  IINNVVEENNTTÁÁRR  
Zbor. archív a knižnica sú umiestnené v policových regáloch v miestnosti pri 
farskej kancelárii. Zbor. knihy a časopisy, ktoré sa dopĺňali priebežne počas 
kalendárneho roku, je možné si zapožičať. Kronika CZ je písaná ses. Mo. Hadovou. 
Súpis inventáru sa nachádza na inventarizačných kartách.  
 

1122..  PPOOČČEETT  ČČLLEENNOOVV  VV  ZZBBOORREE                                      
R. 2018 sme otvárali v počte 286 členov CZ. Pokrstených bolo 8 detí, odhlásených 
z CZ bolo 6 členov, pochované boli 4 sestry. Teda r. 2018 sme uzatvárali s počtom 
284 členov CZ (Kraľovany – 235, Rojkov – 7, Ľubochňa – 21, Stankovany – 6, 
Švošov – 3, Hubová - 4, Nižná – 1, Komjatná – 1, Šútovo – 1, Martin – 3, 
Turčianske Teplice - 2).                                                                                                 

  

1133..  HHOOSSPPOODDÁÁRRSSKKYY  ŽŽIIVVOOTT  ZZBBOORRUU  
Boli vykonané nasledovné naplánované práce: odborná revízia zvonov, úprava 
okolia kostola, obstaranie palivového dreva a uhlia, zakúpenie kotúčovej píly, 
zakúpenie druhého stroja na pečenie oblátok. 

Réžia CZ je hradená z ofier, milodarov a cirkevných príspevkov.  
Cirkevný príspevok (10 Eur/člen/rok) je možné platiť jednorázovo alebo na splátky 
v hotovosti u ses. pokladníčky M. Tatárovej, na farskom úrade, v sakrestii po 
službách Božích v 3. nedeľu v mesiaci, presbyterovi, ktorý býva v okolí alebo 
prevodom na účet (IBAN SK55 0900 0000 00 0321415303). Pri prevode na účet 
nezabúdajte do správy uviesť svoje meno.  
 
Pri pohľade na cirkevný príspevok konštatujeme, že momentálne evidujeme 14 
členov (5 rodín), ktorí neuhradili príspevok za r. 2018, 12 členov (8 rodín), ktorí 
nemajú zaplatené za viac rokov a dve rodiny, ktoré splácajú svoj nedoplatok na 
základe dohodnutého splátkového kalendára. Celková dlžná suma je vo výške 
1299,40 Eur.  
 
V r. 2018 prispel CZ oferami 2x na Generálnu podporoveň, na VI. Evanjelické 
cirkevné dni, na Fond vzdelávania, na Svetový luteránsky zväz, pre CZ Ilok, na Sen. 
sústredenie konfirmandov KoLOS, na Evanjelickú spojenú školu v Prešove 
v celkovej výške 629,- Eur, okrem povinných odvodov do seniorálnej 
a dištriktuálnej pokladne. 
 
Aktuálne informácie o dianí v cirkevnom zbore je možné sledovať na internete:  
webová stránka (www.kralovany.ecavlos.sk), facebookový profil cirkevného zboru 
(Cirkevný Zbor Kraľovany). 
 

ZZÁÁVVEERR  
Možno som pri pohľade späť, pri pohľade na uplynulý rok niečo prehliadla, 
neúmyselne na niečo zabudla. Ale určite za to všetko menované, a prípadne aj 
nemenované, som vďačná Pánu Bohu. Vďačná, že nás uplynulým rokom 
previedol, že nás v ňom chránil, že nás v ňom požehnával.  
Verím, že nám Pán Boh bude milostivý a odpustí nedostatky a chyby, ktorých sme 
sa dopustili. A tak prosím aj vás, drahí bratia a sestry, ak som v niečom pochybila, 
aby ste mi odpustili a aby sme sa spoločne vydali vpred v ústrety novým chvíľam, 
príležitostiam a výzvam r. 2019.                         
 
                                                                                                        Vaša zborová farárka 

  

  

  

http://www.kralovany.ecavlos.sk/


VV  TTIICCHHUU  MMOODDLLIITTBBYY 

 
 

Ďakovná modlitba za uplynulý rok 
Nebeský Otče, dnes pozerajúc späť a hodnotiac prežité v uplynulom roku Ti z hĺbky 
srdca ďakujeme za všetko, čo si nám v uplynulom čase dal prežiť.  
Ďakujeme za chvíle radosti, pokoja a úspechu, ktoré boli pre nás povzbudením, že 
si blízko nás a milostivo zosielaš na nás svoje požehnanie.  
Ďakujeme Ti však aj za chvíle smútku, nepokoja, neúspechu, chorôb a rozličného 
trápenia, lebo dnes s odstupom času vidíme, že v nich si nás Ty sám formoval, Ty 
sám vzdelával, usmerňoval a keď sme nevládali, dával si nám zo svojej sily, zo 
svojej vytrvalosti.  
Ďakujeme, Pane, za všetko, čo si pre nás urobil. Veď uvedomujeme si, že to všetko 
sme si ani nezaslúžili. Daroval si nám oveľa viac, ako sme očakávali, ako sme 
prosili, ako sme boli hodní. 
Nedaj nám nikdy zabudnúť, že to všetko, čo sme a máme, sme a máme jedine 
z Tvojej milosti.    Amen  

 
Prosebná modlitba za požehnanie nového roka 

Pane dní a Pane nocí, z Tvojej milosti nám bolo dopriate vstúpiť do nového 
obdobia, do nového kalendárneho roku. Mnohí ľudia mali tú túžbu, ale nie 
každému to bolo dopriate. Preto Ti ďakujeme za to, že si milostivo vzhliadol na nás 
a daroval si nám tento nový čas.  
Prosíme Ťa, pomôž nám v Tvojom mene nielen tento nový rok začínať, ale Ho pod 
Tvojou záštitou prežiť i ukončiť. Nech všetko, čo v ňom budeme robiť, bude na 
Tvoju slávu a na vyvýšenie Tvojho svätého mena.  
Uvedomujeme si, že sme omylnými ľuďmi, ktorí nie vždy robia správne 
rozhodnutia, preto Ťa prosíme, aby si nás Ty sám cestou tohto nového roka viedol 
a aby si nám dával potrebnej múdrosti.  
Taktiež Ťa prosíme, aby si nás naplnil odvahou Tebe dôverovať a do Tvojich rúk 
odovzdať všetky nastávajúce dni tohto roku i nášho života. 
Pokorne o to prosíme v mene Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.      Amen 

 

OOKKIIEENNKKOO  PPRREE  DDEETTII  
 

Pomôž nájsť vtáčikom cestu ku kŕmidlu, aby nezostali v zime hladné. 
 

  
  

  

  

  



Nakresli snehuliačikom gombíky podľa geometrického tvaru na klobúku. 

  
  

V zime bez čiapky nechoď ani na krok. Nakresli na čiapku nejaký vzor. 

  
  

  

  

 
 
 
 
 
 

 

Drahí bratia a sestry,  

prajeme vám,  

aby Pán Ježiš, ktorý zasľúbil:  

„Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“   

bol prítomný aj vo vašom živote,  

udeľoval svoje požehnanie aj vo  vašej domácnosti, 

láskou a pokojom spájal aj vašu rodinu. 
  

 

 


