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SSLLOOVVOO  NNAA  ÚÚVVOODD  
 
     Na dvere zaklopala jar. Príroda sa vzdala svojej snehobielej periny, slnečné lúče 
a vyššie teploty prebudili stromy, kríky, ozýva sa spev nebeských vtákov, nesmelo 
vykukli prvé jarné kvety. To všetko je svedectvo o kolobehu života v prírode, vo 
svete i v živote nás ľudí.  
 
     Na tie pomyselné dvere však nezaklopala len jar. Ale aj tohtoročné pôstne 
obdobie a po ňom veľkonočné sviatky. Sviatky prinášajúce svedectvo o tom, prečo 
bol Boží Syn poslaný svojím nebeským Otcom na zem, aká bola Jeho životná 
úloha. Sviatky prinášajúce svedectvo o Jeho umučení, smrti i slávnom vzkriesení.  
 
     V našom zborovom časopise sa pozrieme na udalosti Zeleného štvrtku, ktoré 
predchádzali smrti Pána Ježiša. Pozrieme sa na odkaz, ktorý so sebou prináša ten 
deň. Ale prinášame aj oveľa viac – zaujímavú anketu, kvíz, tip na veľkonočnú 
dekoráciu, recept na chutný koláč, tip na dobrú knihu i zaujímavý výlet a mnohé 
iné.  
 
     Veríme, že strávite príjemné chvíle pri čítaní pripravených príspevkov.  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

              

  

  



  

  

  

  

  

  

  

JJaarrnnáá  ppiieesseeňň  
  

Ako zem po zimnom spánku 
plesá piesňou v jarnom vánku, 

tak aj vďačné srdce jasá, 
v Tebe, Bože, moja spása. 

 
Ako lúku zdobíš kvetom, 

vtáka spevom, voľným letom, 
tak ma odej čistým rúchom,   
naplň pravdy svojej duchom. 

 
Ako hrudu kypríš dažďom, 

dávaš nádej v zrnku každom,  
tak nenechaj úhor vo mne, 
na pole zmeň ma úrodné.  

 
 (autor: Daniel M. Fakla) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KKáázzeeňň  nnaa  ZZeelleennýý  ššttvvrrttookk  
 
„Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, veď ste nenakvasení, lebo aj náš 
veľkonočný Baránok, Kristus, bol za nás obetovaný. Preto slávme sviatky nie 
v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale ako nenakvasení v čistote 
a v pravde.“    (1 Kor 5,7-8) 
 

Život človeka prináša so sebou niekoľko významných chvíľ, pred ktorými je 
potrebná určitá príprava. Takými je nástup do školy, záverečné skúšky, pracovné 
ocenenie, svadba, oslavy a iné, pri ktorých je potrebné, aby telo, duch a často 
i naše okolie podstúpilo určitú formu zmeny, či usmernenia.  
 

Pred významnou udalosťou v Egypte stáli aj Izraelci. Už 430 rokov otročili pre 
Egypťanov. Už ten zvyšujúci útlak nezvládali, preto volali k svojmu Bohu o pomoc, 
o vyslobodenie, o záchranu. Už na chvíľu zažiarilo aj malé svetielko nádeje v osobe 
Mojžiša, ale rýchlo zhaslo. Už aj Hospodin za faraónovu tvrdohlavosť trestal 
krajinu, ale ešte stále boli otrokmi. Pritom tých rán nebolo málo, veď sa vyplnilo 
číslo deväť, ale už bolo málo nádeje v izraelských srdciach.  
Vtedy ústami Mojžiša a Árona prišlo zvláštne Božie nariadenie: Nech sa pripraví 
celý národ, každá domácnosť, každý člen domácnosti i Božieho národu, lebo ja, 
Hospodin, váš Boh, vás skutočne vyslobodím.  
Izraelci dostali presné pokyny na svoju prípravu. Nesmel chýbať v domácnosti 
pečený bezchybný jednoročný baránok, nekvasený chlieb, horké byliny, opásané 
bedrá, obuv na nohách, palice v rukách a v dome sa nesmel nachádzať žiaden 
kvas. Jedine pri dôslednom konaní mohli sa stať účastní tej významnej chvíle, kedy 
sa prejavila Božia milosť v ich oslobodení z egyptského otroctva.  
 

Pred významnými udalosťami stojíme, bratia a sestry, aj my. Tak ako bol izraelský 
národ vyzvaný svojim Bohom k príprave, aj nám znie ústami apoštola Pavla Božia 
výzva k príprave na udalosti veľkonočných sviatkov. Pričom nehovorí o príprave 
príbytkov a pokrmov, ale o príprave nášho srdca, duše, ducha a našej mysle. 
Duchovná príprava veriaceho človeka by mala prebiehať počas celého pôstneho 
obdobia a jej vyvrcholením je príchod kajúceho hriešnika ku spovedi a k sviatosti 
Večere Pánovej.  
V rámci každej dôkladnej prípravy prichádza fáza sebaspytovania, osobného 
spovedania: Urobil som všetko, čo som mal? Urobil som všetko, čo som mohol 
urobiť? Urobil som všetko podľa Božej vôle? Neslúžil som iným bohom? Nebral 
som meno svojho Boha nadarmo? Vždy som svätil deň, ktorý posvätil môj Boh? 
Prejavil som dostatočnú úctu svojim rodičom a nadriadeným? Neublížil som 
niekomu slovom, pohľadom alebo skutkom? A ak som ublížil, zmieril som sa 



s dotknutým? Prosil som o odpustenie jeho i môjho Boha, ktorý mi bude na konci 
života Sudcom? Bol som dobrým príkladom viery, dôvery, zbožnosti, lásky 
a ochoty pre iných? Bol som múdrym rodičom, láskavým manželom, vďačným 
synom, obetavým priateľom, blízkym k blížnym? Bola som dobrou matkou, 
pozornou dcérou, chápajúcou manželkou, ochotnou sestrou, blízkou blížnou?  
Na tieto i podobné otázky, pod svetlom Božieho zákona, si pravdivo vie najlepšie 
odpovedať každý sám. Po Pánu Bohu sme prví my sami, ktorí svoj život, svoje 
chyby, poklesky, prehry s hriechom poznáme  najlepšie.  
 

Len nie vždy spoznať znamená, aj priznať si, aj vyznať, aj oľutovať. Preto nás 
apoštol Pavol vyzýva: 
„Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Preto slávme sviatky nie v starom 
kvase, ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale ako nenakvasení v čistote 
a v pravde.“                   
Tým sa nám hovorí: Drahý brat, drahá sestra, kajaj sa. Pohliadni na svoje poklesky, 
ktorých si sa dopustil, dopustila voči svojmu Bohu i voči blížnym a vyznaj pred 
Bohom svoj hriech.  
Keď ho na svetlo Božie vydá tvoje srdce, keď ho v tichosti či nahlas vyrieknu tvoje 
pery, ľutuj ho. Hriech je príťažou, ktorej sa treba zbaviť. Je ako kvas na vyhodenie, 
ktorý museli Izraelci na Boží príkaz zo svojich príbytkov odstrániť pod nástrahou 
vyhladenia spomedzi vyvolených Izraela. Keď tolerujeme hriech vo svojom živote, 
vo svojom konaní, vo svojom myslení, keď ho mlčky tolerujeme vo svojom okolí, 
sami na seba si privolávame Boží trest. Na čo potom zomrel obetný Baránok, keď 
pre iné sme zavrhnutí od Božej tváre? Na čo potom život položil, keď nám sa tiež 
večný život odníme?  
 

Jednoročný bezchybný baránok zomieral pre záchranu každej izraelskej 
domácnosti. Nebeský nevinný Baránok zomrel pre tvoju záchranu od hriechov 
a od večnej smrti.  
Tým Baránkom bol Pán Ježiš. On, jednorodený Boží Syn, svoje utrpenie 
predpovedal učeníkom; On, Pán neba i zeme, svojim dvanástim pri poslednej 
večeri umyl nohy; On, nebeský Kráľ ustanovil sviatosť Večere Pánovej pre svoj 
pozemský ľud; On, verný Priateľ, bol Judášom zradený a Petrom zapretý; On, 
nevinný, prebojoval v modlitbách zápas úzkosti v Getsemanskej záhrade; On, tichý 
Baránok, neotvoril ani ústa, keď vynášali nad Ním rozsudok; On, Kristus, pretrpel 
potupnú smrť na kríži, aby si tam mohol prísť zložiť ťarchu svojich hriechov. Oni sú 
tým starým kvasom, o ktorom písal apoštol. Starého kvasu, svojich hriechov, sa 
musíme zbaviť pod Kristovým krížom tak rýchlo a tak definitívne, ako to mali 
urobiť aj Izraelci.  

Preto neváhaj a aj v tejto chvíli pros o prijatie, pros o milosť, pros o záchranu 
nebeského Baránka. Pros nebeského Baránka, aby On sám svojou svätou krvou 
v tebe očistil to staré hriešne, aby sa pre Jeho víťazstvo na kríži zaskvelo tvoje 
srdce čistotou, tvoje slová svätosťou, tvoje skutky horlivosťou k službe. Pros Ho, 
aby ti On sám dal silu prisľúbiť nápravu, aby si v čistote a pravde, ako nové cesto 
skrze Božiu milosť, mohol ako hodný hosť pristúpiť k stolu Pánovmu, kde sa nám 
dáva On ako nebeský Baránok v posvätenom chlebe a v posvätenom víne.  
 

Kto však Božiu vôľu neplní a svoj hriech nevyznáva, neľutuje, neprosí nebesá ani 
zem o odpustenie, ale v hriechu zotrváva, toho odmena je v rukách zhubcu, ktorý 
koná podľa slov: „Odmena za hriech je smrť.“    (Rim 6,23a) 
Blahoslavený je však každý, kto v novote ducha kráča nielen v ústrety 
veľkonočným sviatkom, ale aj v ústrety poslednému súdu.  
                                                                                                                                      Amen. 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  



VV  ppookkoorree  nnaa  kkoolleennáácchh......  
 

Vzkriesený Kriste, oslavujeme Ťa a radujeme sa z Tvojho víťazstva nad smrťou. 
Drahý Pane, Ty si veľa trpel za nás. Vedel si, že Ťa čaká bičovanie a potupná smrť 
na kríži. Zobral si na seba moju vinu, aby som ja bol zachránený. Srdečná vďaka Ti 
za túto úžasnú ponuku. Pane môj, v tichu dňa prichádzam s pokorným srdcom 
k Tebe pod Tvoj kríž prosiac Ťa o zľutovanie. Ďakujem Ti, Pane Bože, za Tvoju 
úžasnú a veľkú moc, že si vzkriesil Pána Ježiša z mŕtvych. Ty si Pán a Víťaz nad 
smrťou. Daj mi silu, aby som vedel svedčiť o Tvojej pravde a o Tvojom veľkom 
čine.  
                                                                                                                                    Amen 
 

                                                                                               (autor: Bohuslav Kušnierik) 
 

KKooľľkkoo  rráázz......  
Koľko ráz ešte môžem padnúť, 
koľko ráz ešte môžem vstať, 
koľko ráz ešte oči zavrieť, 
po toľkých pádoch milovať. 
 

Len Ty mi nádej dávaš,  
brodiť sa riekou života, 
len Ty mi silu dávaš, 
pomáhať všade kde treba. 
 

Pohľad môj na Tvoj kríž, 
ma vedie stále blíž, 
ku všetkým čo ma potrebujú, 
čo srdce skromné otvárajú, 
pre dobro, lásku, nehu  
a pritom tak málo majú. 
 

Možno raz príde čas, čo ľady roztápa, 
čo studené a pyšné srdcia  
na vľúdnosť nežnosť menieva. 
 

Možno tí, čo teraz neprajú nám,  
budú stáť pod tým istým krížom 
a prosiť: Pane, zachráň nás,  
aj keď sme padli toľko ráz.                                         (pripravila: Ľubica Kušnieriková) 

UUddaalloossttii  ZZeelleennééhhoo  ššttvvrrttkkuu  
 
Je málo sviatočných dní v našom kalendári, ktoré by sa spájali s nejakou farbou. 
Jedným z nich je Zelený štvrtok. Prečo nesie toto pomenovanie a aké udalosti nám 
pripomína? Na to sa spoločne pozrieme.  
 

Prečo sa Zelený štvrtok nazýva zeleným? 
V ľudských mysliach sa objavili dve vysvetlenia.  
1. Zelený štvrtok je pomenovaný podľa zelene v Getsemanskej záhrade na 
Olivovom vrchu. Na tomto mieste sa Pán Ježiš vo štvrtok večer modlil a tu bol 
zatknutý vojakmi.  
2. Názov Zelený štvrtok vznikol prešmyčkou nemeckého názvu Greindonnerstag 
(Plačlivý štvrtok) na Gründonnerstag (Zelený štvrtok). Teda pochádza 
z germánskeho bohoslužobného názvoslovia, zo slova greinen – nariekať. V starej 
cirkvi sa totiž v tento deň konalo zmierenie kajúcnikov. Biskup im dal rozhrešenie 
a prijal ich do spoločenstva veriacich. Hriešnici sa podobali suchým ratolestiam, 
ktoré sa pokáním a rozhrešením zazelenali na strome cirkvi. 
 

Hoci nevieme presne určiť pôvod názvu Zeleného štvrtku, vieme na základe Písma 
svätého povedať, aké udalosti nám tento sviatočný deň pripomína.  
 

1. Organizácia hodu veľkonočného baránka (Lk 22,7-13) 
Židia si počas Dňa nekvasených chlebov pri hode veľkonočného baránka 
pripomínali, ako ich predkov Pán Boh vyslobodil z egyptského otroctva. Táto veľká 
udalosť ani po tých rokoch nestrácala na význame. Vtedy k slávnostnému stolu 
bola pozvaná celá rodina a stolovanie prebiehalo podľa presne zaužívaných 
pokynov.  
Pán Ježiš ako Boh vedel, že sa blíži Jeho posledná hodina, a tak túžil takého vzácne 
spoločenstvo stola mať ešte raz so svojimi učeníkmi. Preto poveril dvoch svojich 
učeníkov – Petra a Jána, aby pripravili všetko pre ich spoločný hod. Ako to opisujú 
evanjelisti, učeníci mali vojsť do mesta Jeruzalem, stretnúť človeka, ktorý bude 
niesť džbán vody, majú ho nasledovať až do domu, do ktorého vojde a majiteľ 
toho domu im následne ukáže miestnosť, ktorá bude už pripravená pre 
spomínaný hod veľkonočného baránka.   
 

2. Posledná večera Pána Ježiša s učeníkmi (Lk 22,14-16) 
Nesmieme prehliadnuť fakt, že pre Pána Ježiša boli Jeho učeníci viac ako len žiaci, 
ktorých tri roky vzdelával. Boli pre Neho tak vzácni, že túžil posledné hodiny 
svojho života, posledný hod veľkonočného baránka prežiť s nimi. Boli Mu 
priateľmi a bratmi.   



Poslednú večeru Pána Ježiša s učeníkmi chceme vnímať nielen ako ich spoločné 
posedenie, príjemnú chvíľu pri jedle a nápojoch. Preto sa pozrieme na štyri 
dôležité udalosti, ktoré sa v ten večer pri stole udiali.  
2a/ Umytie nôh (J 13,1-20) 
Pán Ježiš nikdy vo vzťahu k ľuďom nevystupoval ako pán, teda ten, ktorý má právo 
sa vyvyšovať. A keď si pri tom slávnostnom stolovaní opásal zásteru a začal svojím 
učeníkom umývať nohy, zhmotnil slová o svojej službe a ukázal učeníkom príklad, 
že aj oni majú slúžiť iným.  
V tomto umytí nôh vnímame obraz aj toho, že Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby 
nás celých obmyl z našich hriechov.  
2b/ Ustanovenie sviatosti Večere Pánovej (Lk 22,19-20) 
Pri poslednej večeri Pán Ježiš požehnal chlieb a víno v kalichu, pomenoval ich 
svojím telom a svojou krvou, ktorá sa vydáva a vylieva za ľudí a vyzval svojich 
učeníkov k tomu, aby podobne robili na Jeho pamiatku. Tieto slová a tento Kristov 
čin vnímame ako ustanovenie jednej zo sviatostí – Večere Pánovej. 
2c/ Označenie zradcu (Lk 22,21-23) 
Pán Ježiš viackrát povedal svojim učeníkom, že sa blíži čas, kedy bude zradený, 
zajatý, mučený, súdený a zabitý. Bolo to pre nich náročné počúvať, veď za tri roky 
sa medzi nimi už vytvoril vzťah. Ale slová, že jeden z nich Ho zradí, to bolo už 
priveľa. Boli to silné slová, ale nadovšetko pravdivé. Hoci v tú chvíľu to vedel len 
Pán Ježiš a Jeho zradca Judáš.  
2d/ Označenie zapierajúceho (Lk 22,31-34) 
Keď si prečítame všetky štyri evanjeliá, spoznáme, že učeník Peter bol takým 
rýchlym a horlivým hovorcom učeníkom. A aj v tej chvíli, keď Pán Ježiš povedal, že 
jeden z nich je Jeho zradca, nedokázal byť ticho. Chcel ubezpečiť Pána Ježiša, že 
on by Ho nikdy neopustil, nieto ešte zradil. Tieto jeho slová hraničili s pýchou. Ale 
Pán Ježiš dopredu upozornil Petra, že bude predsa len skúšaná jeho vernosť 
a bude sám pre seba prekvapením, lebo neobstojí. Zaprie svojho Majstra. 
Zaklame, že Ho nepozná, že s Ním nemá nič spoločné.  
 

3. Odchod do Getsemanskej záhrady (Lk 22,39) 
Po večeri odišiel Pán Ježiš so svojimi učeníkmi na vrch Olivový do Getsemanskej 
záhrady. Na tomto mieste sa uskutočnili dve udalosti. 
3a/ Modlitebný zápas (Lk 22,40-46) 
Pán Ježiš nebol hrdina akčných filmov, o ktorom nás každý záber presviedča, že sa 
ničoho a nikoho nebojí. Vedel, že sa blíži koniec Jeho života a mal strach. Preto 
hľadal silu v modlitbe ako v rozhovore so svojím nebeským Otcom. Nechcel 
odstúpiť od Božieho plánu, nechcel ustráchaný utiecť. Chcel dokonca dotiahnuť 
to, prečo prišiel na zem, ale potreboval cítiť blízkosť svojho nebeského Otca.  

A kým On zápasil na modlitbách, učeníci spali. Akoby napriek tomu, že im pri 
večeri vysvetlil, čo bude nasledovať, nechápali pokročilosť času a udalostí.  
3b/ Zajatie (Lk 22,47-54) 
Tie udalosti prišli skôr, ako sa učeníci nazdali. Pristúpil zradca Judáš a bozkom 
označil Toho, ktorého mali vojaci zajať.  Potom Ho zlapali a odviedli do domu 
veľkňazovho, v ktorom zasadalo synedrium – židovská rada, ktorá Ho pod rúškom 
tmy celú noc vypočúvala, krivo obviňovala, na Jeho odsúdenie sa pripravovala.  
 

Za jeden deň sa stalo tak veľa udalostí. Udalostí, ktoré zasiahli do života Pána 
Ježiša a Jeho učeníkov. A nielen to. Boli to udalosti, ktoré zasahujú aj do našich 
životov. Lebo to, čo sa udialo, sa udialo aj pre nás. Veď pre nás prišiel na zem Boží 
Syn, pre nás trpel, pre nás život položil a pre nás i zmŕtvychvstal. Pre nás – pre náš 
život, pre naše vzkriesenie, pre našu večnosť.   

 
    TTIIPP  NNAA  DDOOBBRRÚÚ  KKNNIIHHUU::                                                                                                                                
                                                                                              Medený jazdec  
 

Azda každý vášnivý čitateľ pozná pocit, keď sa mu 
do rúk dostane tá jedinečná kniha, kvôli ktorej 
nemôže spávať, ani jesť, len aby ju dočítal 
a dozvedel sa, čo sa stane ďalej. Ja som sa k jednej 
takej dostala pred pár týždňami.  
Príbeh Medeného jazdca sa odohráva 
v Sovietskom zväze v období 2. svetovej vojny. 
Opisuje príbeh lásky, neskutočnú obetavosť 
a sebazaprenie. Zároveň sa v tejto knihe nachádza 
utrpenie a pocity ľudí, ktorí sa ocitli v Leningrade 
počas jeho blokády.  
Prvé strany nie sú vôbec záživné, no nevzdávajte 
to, vytrvajte a dostaví sa úžasný umelecký zážitok. 
Kto túto knihu začne čítať, nemôže len tak prestať, 
a keď ju už dočíta, je mu ľúto, že je už na konci. No 
nebojte, kniha má ďalšie dva diely.  

Viac vám prezradiť nemôžem, pretože až po prečítaní zistíte, ako do seba všetko 
perfektne zapadá. Už vám len poprajem, aby ste ani vy pri jej čítaní nechceli piť, 
jesť, ani spať.  
                                                                                                (pripravila: Agáta Hadová) 



AAnnkkeettaa  
 
Respondenti ankety sú ako muži, tak aj ženy z rôznych kútov Slovenska a ich vek sa 
pohybuje od 20 do 71 rokov. Všetkým osloveným sme položili otázku: Čo pre teba 
znamená Veľká noc? Začítajme sa do ich odpovedí. 
 
„Oslava sviatku znovuzrodenia Ježiša Krista. Sviatok vítania jari.“ 
 

„Na jednej strane si uvedomujem, že ako pre mňa-evanjeličku je to veľké obdobie, 
no nerozumiem, prečo sú s tým spojené práve také zvyky a tradície. Ako žena toto 
obdobie vôbec nemám rada. Avšak, je to aj začiatok jari, kedy všetko rozkvitá a po 
studenej zime prichádza pekné obdobie. Slniečko, kvietky. Zem sa prebúdza a 
mne to dopĺňa energiu.“ 
 

„Pre mňa osobne to znamená jedno jediné slovo: zmŕtvychvstanie.“ 
 

„Ja Veľkú noc vnímam naozaj z veľa smerov. Na jednu stranu je to obdobie, kedy 
si pripomíname umučenie a vzkriesenie Pána Ježiša Krista, idem s rodinou do 
kostola, na spoveď. Z druhej strany, keďže som žena, znamená to pre mňa aj stres 
z kúpačov, mokré oblečenie a kadejaké vône z voňaviek na mne. No potom ma aj 
tak všetky tie návštevy veľmi potešia, lebo okrem Vianoc je toto druhé obdobie, 
kedy sa stretnem naozaj s každým členom rodiny, a to ma veľmi teší. Navyše 
počas Veľkej noci, stihnem aj nejaký ten celodenný výlet, či už s rodinou alebo 
priateľom.“ 
 

„Ako pre ženu to pre mňa znamená najmä veľký stres (kúpači, návštevy), ale na 
druhej strane je vždy pozitívom to následné stretnutie s celou rodinou.“ 
 

„Najmä dve slová: obeta a vďaka. Ale samozrejme ako pre mňa - ešte stále 
študentku, prázdniny.“ 
 

„Mne sa to spája najmä s našou rodinnou tradíciou - korbáč od starkého. Ten ich 
už dlhé roky pletie a pri svojich návštevách rozdáva. Dúfam, že aj ja raz túto 
tradíciu prevezmem, zachovám a naučím sa ich pliesť pre svojho syna, či vnuka.  
 

„Je to pre mňa obdobie, kedy spolu s rodičmi navštívime aj tú časť rodiny, ktorú 
bežne počas roka nenavštevujeme. Mám to veľmi rada.“ 
 

„Od môjho malička až do konca strednej školy to pre mňa vždy znamenalo výlet 
ku babičke a skrytie sa pred olievaním. Celkovo nerozumiem, prečo je takýto 
sviatok spojený s olievaním, vždy to potom pre mňa predstavovalo iba stres 
a mokré oblečenie. Odkedy som na vysokej škole, tak je to pre mňa „konečne 
chvíľkové voľno.“ 

„Veľká noc je pre nás kresťanov veľmi významným sviatkom, počas ktorého si 
pripomíname umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.“ 
 

„Pre mňa Veľká noc znamená možnosť viac si uvedomiť, prečo Pán Ježiš za nás 
zomrel. Je to pre mňa tiež stíšenie počas pôstu a veľkého týždňa, prísľub 
večného života a následnú radosť veľkonočnej nedele zo zmŕtvychvstania Ježiša 
Krista.“ 
 

„Veľká noc pre mňa znamená toľko ako nový život. Ježiš Kristus zomrel za nás na 
kríži a na Veľkú noc vstal z mŕtvych. Tým nám povedal, že aj my raz vstaneme z 
mŕtvych a budeme mať nový život. Na Veľkú noc máme myslieť aj na to, že 
smrťou sa všetko nekončí.“ 
 

"Veľká noc pre mňa znamená najmä obdobie, kedy si ešte väčšmi uvedomujem, 
že sa Pán Ježiš Kristus obetoval za nás všetkých a my sme napriek tomu veľa 
krát takí zlí. Náš Otec nebeský poslal svojho Syna a On vyniesol naše hriechy na 
drevo kríža." 
                                                                                              (pripravila: Kristína Kováčová) 
 
 

VVEEĽĽKKOONNOOČČNNÁÁ  DDEEKKOORRÁÁCCIIAA  
 

Tento veľkonočný venček si môže každý zhotoviť doma. Je to veľmi jednoduché 
a nezaberie vám to veľa času.  

 

Čo na to budete potrebovať? 
- Prúty najlepšie brezové, škrupiny, drôt, 

tavená pištoľ, stuhy a iné veľkonočné 
dekorácie, ktoré si zakúpime v obchode. 
 

Postup: 
Z drôtu si zhotovíme konštrukciu v tvare 
kruhu. Prúty obkrútime okolo drôtenej 
konštrukcie. Tavnou pištoľou nalepíme na 
zhotovený venček škrupiny a necháme 
zaschnúť. Pomedzi škrupiny môžeme dať 
aj inú dekoráciu. Navrch pripneme stužku 
a venček je hotový! 

Venček môžeme zavesiť na dvere, na stenu... 
 

  (pripravila: Ľubica Kušnieriková) 
 



SSvviiaattoossťť  VVeeččeerree  PPáánnoovveejj  
 

Udalosti Zeleného štvrtku sa neodmysliteľne spájajú so sviatosťou Večere Pánovej. Ako 
došlo k jej ustanoveniu, aký má pre nás dnes význam a aká je dnešná prax prisluhovania? 
Na to všetko sa vám pokúsime dať odpoveď. 
 

Ustanovenie sviatosti 
Ako sme už skôr písali, k ustanoveniu sviatosti Večere Pánovej došlo počas 
poslednej večere Pána Ježiša s učeníkmi, ktorú si pripomíname na Zelený štvrtok. 
Túto významnú udalosť opisujú učeníci Matúš, Marek a Lukáš.  
Počas večere Pán Ježiš vzal do rúk na stole položený chlieb. Nepredstavujme si 
bochník, ako sme zvyknutí v našich zemepisných šírkach. Predstavme si radšej 
nekvasený, ako je arabský chlieb - takú suchú placku, takú lokšu. Tento Pán Ježiš 
požehnal, odtŕhal z neho a dával postupne svojim učeníkom. Pritom im povedal:  
„Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva; to čiňte na moju pamiatku.“ 
Potom po večeri vzal kalich s vínom a povedal: 
„Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vyliava za vás.“  
 

Význam sviatosti 
Máme Večeru Pánovu vnímať ako historickú udalosť, ktorá sa odohrala vtedy na 
Zelený štvrtok? Vnímať ju LEN ako historickú udalosť, to by bola veľká chyba, lebo 
ustanovená sviatosť má veľký význam aj pre nás dnes.  
Veď nie je to len spomienka na niečo, čo sa kedysi dávno udialo. Pri sviatosti 
Večere Pánovej je každému jednému z nás zvestované, že Kristove telo bolo 
vydané na smrť kríža aj pre nás a Kristova krv tiekla po dreve kríža aj pre nás. Pre 
očistenie našich hriechov, pre ospravedlnenie nás hriešnikov, pre našu záchranu 
pre večnosť. Teda sviatosť Večere Pánovej je tým najhmatateľnejším svedectvom 
o Božej láske, o Božej obeti pre každého z nás. A v spojení so spoveďou je 
najpríhodnejším miestom, na ktorom môžeme vyznať svoje hriechy, prosiť o Božiu 
milosť, o odpustenie našich previnení.  
 

Prax prisluhovania 
Podľa platných predpisov v našej Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku je možné 
sviatosť Večere Pánovej prisluhovať v spojení so spoveďou i bez nej. V našom 
cirkevnom zbore prisluhujeme zásadne sviatosť Večere Pánovej v spojení so 
spoveďou. Teda predtým ako pristúpime k stolu Pánovmu, ako prijmeme 
posvätené dary tela a krvi Kristovej, vyznávame vo spovedi svoje hriechy, prosíme 
o Božiu milosť a prijímame všeobecné a pri pokľaknutí aj osobné rozhrešenie – 
odpustenie hriechov.  
Sviatosť Večere Pánovej je prisluhovaná v zásade v chrámoch a v priestoroch 
určených pre služby Božie. Na požiadanie je nevládnym prisluhovaná 

v domácnostiach, zdravotníckych zariadeniach a v domovoch sociálnych služieb 
pre seniorov. Sú výnimočné prípady, kedy je možné prislúžiť sviatosť aj mimo 
uvedeného, napr. zborový deň organizovaný v prírode, dištriktuálny deň 
organizovaný v športovej hale.  
Sviatosť Večere Pánovej prisluhuje zásadne cirkvou poverený kňaz. I keď je možné 
požiadať o pomoc pri prisluhovaní laika, ktorý sa osvedčil svojim životom viery. 
Nikdy však nesmie byť sviatosť vykonávaná bez prítomnosti kňaza.  
K sviatosti Večere Pánovej by mal veriaci kresťan pristúpiť vždy, keď sa prisluhuje. 
Veď každého dňa sa dopúšťame hriechov, z ktorých sa potrebujeme úprimne 
kajať.  
Prisluhujeme pod obojím – Kristove telo v posvätenom chlebe a Kristovu krv 
v posvätenom víne.  
 

Sviatosť Večere Pánovej je vzácnym nebeským darom, ktorý slúži na povzbudenie našej 
viery, na uistenie, že sme pre svojho Boha vzácni, na vyjadrenie, že Pán Boh aj s nami vo 
svojom pláne večnosti počíta. Nepohŕdajme ňou, ale s úprimným, pokorným a kajúcim 
srdcom k nej pristupujme.  
 

  

PPrrííbbeehh  
 

 

Raz na veľkonočnú nedeľu priniesol pán farár do kostola starú hrdzavú vtáčiu klietku. 
Položil ju vedľa kazateľne a porozprával príbeh, ako stretol chlapca s touto klietkou. Mal 
v nej troch malých vtáčikov, trasúcich sa od strachu a zimy.  
Spýtal sa ho: „Čo to máš?“  
„Len pár vtákov,“ odpovedal chlapec. 
„Čo s nimi budeš robiť?“, spýtal sa opäť pán farár. 
„Pohrám sa s nimi. Budem ich dráždiť, aby sa pobili. To bude zábava!“ 
„Skôr či neskôr ťa to omrzí. Čo urobíš potom?“ 
„Mám mačku, dám jej ich.“ 
„Koľko chceš za tých vtákov?“ 
„Čože? Pane, na čo by Vám boli? Sú celkom obyčajní a oni nespievajú!“ 
„Tak koľko?“ zopakoval pán farár.  
Iba si ho neveriacky premeral: „10 euro?“ 
Pán farár vytiahol bankovku a podaj ju chlapcovi. Ten ju schmatol a rýchlo zmizol 
v najbližšej uličke. Pán farár zdvihol klietku a odniesol ju do parku. Tam otvoril dvierka 
a vypustil vtáčikov na slobodu.  
 

Čo nám tento príbeh pripomína? Je to obraz nás ľudí. Aj my sme boli zatvorení v klietke zla 
a hriechov. Satan si s nami robil, čo sa mu zachcelo. Pán Ježiš nás však z tohto väzenia 
vyslobodil a zaplatil tú najvyššiu cenu – položil za nás svoj život! 



KKOOLLÁÁČČ,,    

KKTTOORRÝÝ  NNEESSMMIIEE                                                MMeeddoovvoo  ––  oorreecchhoovvýý  kkoollááčč  

UU  NNÁÁSS  NNAA  SSVVIIAATTKKYY  CCHHÝÝBBAAŤŤ  
 

Tento koláčik síce nie je hotový za pol hodinku,  
ale ten čas za to určite stojí! Je totiž vynikajúci!!! 
 

SUROVINY  
Na cesto: 500 g hladkej múky, 200 g práškového   
                   cukru, 2 vajcia, 200 g masla, 2 lyžice  
                   medu, 2 lyžičky sódy bikarbóny rozmiešať v 2 lyžičkách mlieka  
Na orechovú zmes: 300 až 350 g vlašských orechov nasekaných na štvrtinky,  
                                     80 g práškového cukru, 120 g masla, 3 lyžice medu 
Na krém: 3 dcl mlieka, 1 a 1/2 lyžice hladkej múky, 1 a 1/2 lyžice Solamylu,  
                  100 g cukru, 250 g masla, 1 vanilkový cukor 
K tomu: 1 dcl rumu 
 

POSTUP 
1. Na doske si vypracujeme cesto a rozdelíme ho na dve polovice. Obe rozvaľkáme 
na veľké obdĺžniky na papieri na pečenie a upečieme na opačnej strane veľkého 
plechu.  
2. Jednu placku upečieme prázdnu a druhú aj s orechovou zmesou. Obe pečieme 
na 170 °C dozlatova asi 15 minút, treba sledovať. 
3. Spravíme si orechovú zmes: Nasekané orechy s maslom, cukrom a medom 
dáme na panvicu, necháme všetko rozpustiť a osmažíme dozlatova. Ešte HORÚCU 
zmes kladieme na surový druhý plát a taktiež ho upečieme na 170 °C, 15 minút. 
4. Príprava krému - maslo zmiešame s vanilkovým cukrom. 
5. Ďalej spolu uvaríme na hustú kašu mlieko, hladkú múku, solamyl a cukor. 
Miešame až kým to nezhustne. 
6. Keď kaša vychladne, primiešame ju k maslu zmiešanému s vanilkovým cukrom.  
7. Prázdny plát najprv pokvapkáme 1 dcl rumu a necháme vsiaknuť. Potom 
natrieme krémom. 
8. A prikryjeme plátom s orechovou zmesou. Môžeme si ten plát prekrojiť napoly 
a preniesť postupne, aby sa nezlomil. 
9. Koláčik treba nechať na chladnom mieste uležať aspoň jeden deň. Ak sa vám po 
dokončení bude zdať tvrdý, nebojte, on krásne zmäkne a vrchná vrstva bude 
pekne chrumkavá!  
                                                                                                   (pripravila: Iveta Lepetová) 

MMOOJJEE  OOČČII  VVIIDDEELLII......  
 

Na svete je veľa krásnych a zaujímavých miest, ktoré sa naozaj oplatí vidieť. 
Niekoľko takých vzácnych navštívili aj manželia Babušiakovci. Sme im vďační, že 
s tým, čo videli ich oči, sa s nami podelili. 
 

„Poznávací zájazd pre evanjelikov IZRAEL Zem Ježiša Krista, jeho pôsobenie“ – 
išlo o 7 dňový poznávací zájazd, ktorý sa uskutočnil od 21. septembra do 28. 
septembra 2018.  
 

    Keď sa mi dostal do rúk časopis Východ, tak ma tam zaujal inzerát na zájazd do 
Izraela, ktorý sa konal v apríli 2018. Prihlásila som sa, ale br. farár Jančo mi 
oznámil, že zájazd je už obsadený, a tak mi navrhol septembrový termín, čo  si 
myslím, že bolo správne rozhodnutie. Reakcie príbuzných boli rôzne, ale nakoniec 
sme ešte prehovorili moju a manželovu sestru, takže sme išli štyria.  Program sme 
mali k dispozícii ešte pred odletom, ale s poznámkou, že na mieste sa môže meniť,  
a to z dôvodu situácie na mieste. 
   Ubytovaní sme boli v Betleheme a prvý deň sme navštívili Kumran – najväčší 
archeologický objav 20. storočia. V r. 1947 objavili nález dvaja mladí beduinski  
pastieri – pri hľadaní stratenej kozy náhodou objavili veľa starovekých rukopisov  
v jaskyni  Kumran. V týchto miestach komunita Essenesov objavila  ideálne 
odľahlé miesto pre modlitby a rozjímanie.  Odlúčení od pokušenia mesta vysoko 
na vápencovej náhornej plošine nad Mŕtvym morom očakávali príchod 
Hospodina, podľa výkladu slov proroka Izaiáša. Essenesovia prepisovali Biblické 
a iné texty na kožu, papyrus, medené zvitky. Keď do Jericha  prišiel Titus a rímske 
légie, Essenesovia utiekli, ale predtým ukryli svoje zvitky do blízkych jaskýň. Púšť  
skrývala ich tajomstvo takmer 2000 rokov.    
   Ďalšou zástavkou bola Massada – posledné miesto odporu voči Rímskej ríši, 
situovaná na skale nad Mŕtvym morom. Bola to vojenská pevnosť  kráľa Heroda 
Veľkého v Židovskom povstaní obliehaná tri roky Rimanmi. Keď zistili, že nie je 
možné ďalej vzdorovať, tak 967 obrancov pevnosti spáchalo samovraždu, čím dali 
prednosť smrti ako slobodní ľudia, ako by sa mali stať otrokmi. Na týchto 
miestach si uvedomujeme cenu a hodnotu vody, ktorá v tomto povstaní tiež 
zohrala významnú úlohu.  
Návšteva Mŕtveho mora, s možnosťou kúpania, bol tiež zážitok, na ktorý tak 
rýchlo nezabudnem. Ale práve na tomto mieste, kde neexistuje žiaden život, si 
uvedomíme ten trest, ktorý padol na Sodomu a Gomoru. Skryštalizované 
hromady soli na brehoch Mŕtveho mora, ktorí vedia veľmi rozumne využívať 
hlavne v poľnohospdárstve. Cestou skalnatou púšťou nás zaujala skalný útvar 
„Lotova žena“.  



   Čakala nás náročná cesta na najjužnejšie mesto Ejlat, ktoré leží  na špici 
Eilatského zálivu, kde sme aj boli jednu noc ubytovaní. Je to moderné mesto, 
vravia, že je Las Vegas Izraela, mesto nočného života zábavy.  
   Hora Blahoslaventiev to bola jedno z takých miest, ktoré zanechalo vo mne 
veľký nezabudnuteľný zážitok, lebo sme mali možnosť  pristúpiť k Večeri Pánovej. 
Zastavili sme sa pri Galilejskom  jazere – mieste, kde sa stretol Pán Ježiš  
s učeníkmi po svojom vzkriesení. 
     Navštívili sme Kafarnaum (archeologické miesto) - dom apoštola Petra, kde 
Ježiš urobil najviac divov - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb.  
     Boli sme pri rieke Jordán, ktorá vteká do galilejského jazera. Obed pri 
galilejskom jazere,  a hlavne mali sme možnosť ochutnať „Petrovu rybu“. 
     Návšteva jedného z najstarších miest - Jericho – bolo miesto, kde som sa  cítila 
asi najmenej bezpečne. 
    Potom sme sa opäť vrátili na noc do Betlehema. 
    Pobyt pri Červenom mori spojený s oddychom a kúpaním – šnorchlovanie - 
zážitok, ktorý si nevedeli všetci vynachváliť.  Mne osobne tu vadil opäť jeden 
moment, a to vojenská vyzbrojená loď, ktorá kotvila niekoľko metrov od pobrežia. 
   Program v Betleheme bol veľmi zaujímavý - Jaskyňa  Narodenia  Pána Ježiša,  
Pole pastierov – kde sme mali ranné služby Božie a hlavne modlitby, ktoré 
zrealizovali návštevníci zájazdu, tie krásne piesne, ktoré sme mali v pripravenom 
spevníku. Múr nárekov dnes najposvätnejšie miesto pre Židov, kde sa 24 hodín 
niekto modlí. My sme boli v Izraeli v období najväčších sviatkov Židov – sviatky 
stánkov – týždeň modlitieb, keď sa stretnú Židia z celého sveta na tomto mieste 
a tie húfy ľudí (ráno, na obed, večer). 
To sú celé rodiny – početné 4 – 6 detí, ktoré prichádzajú k Múru nárekov – za 
prísne bezpečnostných opatrení. Stretávajú sa rodiny – objednávajú si tie stánky, 
stavajú si ich i na balkónoch. 
Návšteva Olivovej hory s najkrajším výhľadom na údolie Cédrom, hradby 
Jeruzalema a miesta, kde bol chrám Dominu Fevit, miesta, kde Ježiš  plakal na 
Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky národov,  údolie kráľov,  
kde sú hroby  kráľov  a tiež prorokov. 
   Prehliadka Jeruzalema – starého mesta, ktoré malo veľký vplyv na vývoj troch 
monoteistických náboženstiev. Navštívili sme miesta účinkovania a utrpenia Ježiša 
Krista. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu – Golgota. Tu však 
musím povedať, že som bola veľmi sklamaná. Jednak týmto miestom, o tom v 
akom stave  v súčasnej dobe – hlavne výzdoba, akým spôsobom sa išlo na toto 
miesto, nekonečná cesta olemovaná miestnými obchodíkmi, ktoré sme nemali čas 
a ani možnosť navšťíviť, ani ste si nestačili uvedomiť tie zastavenia (z hľadiska 

bezpečnosti, ale hlavne výzdoba tohto miesta a celá tá astmosféra na tomto 
mieste to bolo asi moje najväčšie sklamanie). Návštívili sme aj evanjelický kostol. 
   Posledný deň sme navštívili Jad Vashem - pamätník holokaustu – miesto, ktoré 
musí navštíviť každá zahraničná návšteva – miesto, kde sme stretli  veľa hlavne 
mladých ľudí. Sú tam vyznačené všetky mestá, kde sa nachádzali koncentračné 
tábory. Nájdete tam všetky tabule s mestami na Slovensku, kde boli židovské 
synagógy, ale aj mená slovenských rodín, ktoré zachránili židovské rodiny. 
 

   Keď mi niekto povedal, že bol v Izraeli  už 4-krát (v našom zájazde bola jedna p. 
MUDr., ktorá tam bola už 4-krát),  tak som to nevedela pochopiť prečo. Vraví sa, 
že človek za život by tieto miesta mal aspoň raz navštíviť. Ale skutočne sa za ten 
čas nedá všetko vidieť a je tam veľa pamiatok, ktoré ešte by bolo potrebné vidieť. 
Počas zájazdu boli i pripomienky, že niektorí účastníci nevládali (starší), lebo  bolo  
to  náročné hlavne z hľadiska počasia (veľké teploty – 35 °C), na chôdzu  (asi 55 km 
v nohách) a na stravovanie. Ale  s Božou pomocou sme to zvládli bez problémov. 
Tešili sme sa aj na PETRU – kamenné mesto, ale tam sme sa nedostali, lebo to 
nebolo v jesennom programe, ale v jarnom. 
 
 
 
Štrnásťcípa hviezda označuje 
miesto narodenia Pána Ježiša  
v Chráme Narodenia Pána  
v Betleheme.   
 
                                                                                   
     
                        

 
 
Skalný chrám na Chrámovej hore 
v Jeruzaleme označuje miesto, 
kde mal Abrahám obetovať 
svojho syna Izáka. 
 
 
 
           
           (autor: Elena Babušiaková) 



OOKKIIEENNKKOO  PPRREE  DDEETTII::        

                                                        PPOOŠŠLLII  MMAA  SSVVOOJJMMUU  KKAAMMAARRÁÁTTOOVVII          
 

Aktivita: veľkonočný pozdrav pre kamaráta 
 

Pomôcky: maketa zajačika s básničkou, farebný papier,  
                 lepidlo, ceruzky, pastelky, perá, nožnice  
 

Postup:  dieťa má k dispozícii vopred predtlačenú  
              maketu zajačika s básničkou 
 ♥ vystrihnúť všetky časti makety, z ktorých sa zajačik skladá 
 ♥ nalepiť zajačikovi ušká (najväčšie časti - kruhy) 
 ♥ nalepiť zajačikovi líčka (najmenšie časti – kruhy) 
 ♥ nalepiť/dokresliť zajačikovi očká, fúzy  
 

      
 

       
  

Vo vnútri zajačika sa nachádza básnička, pod ktorú sa dieťa podpíše, prípadne 
dotvorí vlastný text. Tento vlastnoručne zhotovený pozdrav pošle svojmu 
kamarátovi, spolužiakovi či rodine.  
                                                                                          (pripravila: Zuzana Podbrežná) 
 

VVEEĽĽKKOONNOOČČNNÝÝ  KKVVÍÍZZ  
 

Aj v tomto čísle zborového časopisu sme si pre vás pripravili krátky kvíz,  
v ktorom si môžete otestovať vaše vedomosti o Veľkej noci. 

 
1. Vyber správne poradie 

a) Zelený štvrtok, Veľký piatok, Čierna sobota, Modrá nedeľa, Veľkonočný pondelok 
b) Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný 

pondelok 
c) Žltý štvrtok, Malý piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok 
d) Zelený štvrtok, Veľký piatok, Veľkonočná sobota, Biela nedeľa, Slávnostný 

pondelok 
 
2. Čo si pripomíname na Zelený štvrtok? 

a) narodenie Ježiša Krista  
b) poslednú večeru Ježiša s Jeho učeníkmi  
c) smrť Ježiša Krista   

 
3. Pôstne služby Božie sa spájajú s 

a) čítaním pašií a Večerou Pánovou 
b) koledami 
c) poďakovaním za úrody 

 
4. Kedy si pripomíname zmŕtvychvstanie Ježiša Krista? 

a) Veľkonočný pondelok 
b) Biela sobota 
c) Veľkonočná nedeľa 

 
5. Patrí Veľká noc k najväčším kresťanským sviatkom? 

a) áno 
b) nie 

 
Správne odpovede nájdete na konci oznamov.  

 
 

(autor: Veronika Kušnieriková)  
 

          



                                                                    TTOO  NNAAJJDDÔÔLLEEŽŽIITTEEJJŠŠIIEE    

                                                                                          ZZ  VVÝÝRROOČČNNÉÉHHOO    

                                                                                                ZZBBOORROOVVÉÉHHOO    

                                                                                                      KKOONNVVEENNTTUU  
 
V nedeľu 10. februára 2019 sa konal výročný zborový konvent nášho Cirkevného 
zboru. Z 284 členov cirkevného zboru bolo prítomných 27 členov s hlasovacím 
právom (člen cirkevného zboru nad 18 rokov).  
 
Po zriadení konventu zazneli správy za r. 2018: kňazská správa, správa 
hospodárskeho výboru, správa revíznej komisie. Bol prečítaný hospodársky výkaz 
za r. 2018 a prednesený návrh rozpočtu na r. 2019.  
 
V diskusii bol zhodnotený systém kostolníckej služby, ktorý fungoval v r. 2018. 
Keďže v uplynulom roku a ani na zasadnutí výročného zborového konventu sa 
neprihlásil nik, kto by bol ochotný kostolnícku službu v našom cirkevnom zbore 
vykonávať, bude sa pokračovať v systéme, ktorý bol zavedený v r. 2018.  
A teda: Kostolnícka služba bude vykonávaná v dvojiciach v mesačných intervaloch 
podľa mesiacov kalendárneho roka. Ochotné rodiny sa môžu prihlásiť u ses. K. 
Okoličániovej, ktorá bude organizovať kostolnícku službu.  
Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým vám, ktorí ste v uplynulom čase 
prejavili ochotu poslúžiť v cirkevnom zbore a povzbudzujeme vás ďalších, aby ste 
sa pripojili k tomuto spoločnému dielu.  
 
V oblasti hospodárskej boli zhodnotené vykonané práce za r. 2018: odborná 
revízia zvonov, úprava okolia kostola, nákup uhlia, palivového dreva a kotúčovej 
píly (cinkulár).  
Hospodársky výbor predstavil plán prác na r. 2019: náter altánku, nákup uhlia, 
palivového dreva, elektrického klavíra, podušiek do kostolných lavíc. 
 
Výška cirkevného príspevku zostáva nezmenená (10 Eur/člen/rok), ako aj spôsob 
platby.  
Pre pripomenutie: cirkevný príspevok je možné platiť jednorázovo alebo na 
splátky  
a/ v hotovosti: u ses. pokladníčky Martiny Tatárovej 
                         presbyterovi, ktorý býva v blízkosti vašej domácnosti 
                         v 3. nedeľu v mesiaci po službách Božích 

b/ na účet: SK55 0900 0000 0003 2141 5303  
      - v poznámke je potrebné uviesť meno odosielateľa 
 
O dianí v cirkevnom zbore sa môžete dozvedieť nielen v rámci oznamov na 
službách Božích, ale aj prostredníctvom internetu 
a/ webová stránka cirkevného zboru:  www.kralovany.ecavlos.sk 
b/ facebook: Cirkevný Zbor Kraľovany 
c/ e-mailová adresa: czkralovany@gmail.com  
 
Na záver ses. farárka informovala, že k 20. februáru 2019 nastupuje na materskú 
dovolenku, počas ktorej ju bude zastupovať ses. farárka z Ružomberka Mgr. Ilona 
Bázliková. V prípade potreby je možné ju kontaktovať prostredníctvom br. 
dozorcu.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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


OOZZNNAAMMYY  
 

... srdečne vás pozývame na SLUŽBY BOŽIE... 
                 chrám Boží v Kraľovanoch         každú nedeľu                   8.30 hod. 
                 obecný úrad v Ľubochni             3. nedeľa v mesiaci      10.00 hod. 
 

SMRTNÁ NEDEĽA (7. apríl) s čítaním pašií 
chrám Boží v Kraľovanoch         8.30 hod. 
 

KVETNÁ NEDEĽA (14. apríl) s čítaním pašií 
chrám Boží v Kraľovanoch         8.30 hod. 
 

ZELENÝ ŠTVRTOK (18. apríl) s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej     
chrám Boží v Kraľovanoch       17.00 hod. 
 

VEĽKÝ PIATOK (19. apríl) s čítaním pašií 
chrám Boží v Kraľovanoch         8.30 hod. 
 

1. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ (21. apríl) 
chrám Boží v Kraľovanoch        8.30 hod. 
obecný úrad v Ľubochni         10.00 hod. 
 

2. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ (22. apríl) 
chrám Boží v Kraľovanoch       8.30 hod. 
 
 
 

... iné aktivity ... 
 

DETSKÁ BESIEDKA          nedeľa       10.00 hod. 
 

VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA     streda 
1. stupeň              12.05 - 12.50 hod. 
2. stupeň              12.55 – 13.40 hod. 
 

KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA          streda 
1. ročník                13.45 – 14.30 hod. 
2. ročník                15.00  - 16.00 hod.  
 

PÔSTNE VEČIERNE           streda         16.00 hod. 
 

 
 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Drahí bratia a sestry, 

prajeme vám, 
aby prichádzajúce veľkonočné sviatky  

so zvesťou o ukrižovaní a vzkriesení Božieho Syna  
priniesli do vášho príbytku pokoj a istotu,  

že Pán Boh svoje dielo spásy urobil aj pre vás,  
pre váš časný i večný život. 

 
Pokoj s vami! 

 
 


