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SSLLOOVVOO  NNAA  ÚÚVVOODD  

 
     Priatelia, otvorili ste nové číslo zborového časopisu Cirkevného zboru ECAV na 
Slovensku Kraľovany, ktorý vychádza ako občasník.  
 
     Aktuálne číslo vychádza s domácimi pobožnosťami na obdobie od Záveru 
občianskeho roku po 1. nedeľu po Zjavení v dúfaní, že potom budeme môcť 
prekročiť chrámový prah a spoločne oslavovať Pána Boha na službách Božích. 
Pripomíname, že na stránke www.ecav.sk sa nachádza zoznam cirkevných zborov, 
ktoré budú vysielať služby Božie na internete.  
 
     V tomto čísle zborového časopisu nájdete aj náhľad do Božej lekárne, tip na 
zaujímavý výlet, okienko pre deti a iné.  
 

     Prajeme vám príjemné čítanie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecav.sk/


DDOOMMÁÁCCAA  PPOOBBOOŽŽNNOOSSŤŤ    

NNAA  ZZÁÁVVEERR  OOBBČČIIAANNSSKKEEHHOO  RROOKKAA  
 
 

Pieseň ES č. 67, č. 65 
 

Žalm (Ž 103,1-5.20-22) 
„Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému 
menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho 
dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje 
choroby. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Život ti sýti 
dobrými vecami. Dobrorečte Hospodinovi, Jeho anjeli, i silní hrdinovia, plniac Jeho 
príkazy a poslúchajúc hlas Jeho slova! Dobrorečte Hospodinovi, všetky Jeho voje, 
vy, čo Mu slúžite, plniac Jeho vôľu! Dobrorečte Hospodinovi všetky Jeho diela, na 
všetkých miestach Jeho panovania! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi!“ 
 

Modlitba 
S rokom starým sa dnes lúčime 
a o jedno Ťa, Bože, prosíme: 
Odpusť nám hriechy, viny naše, 
nech krv Krista nám ich všetky zmaže, 
by čistí sme rok nový vítali 
a na Tvoju slávu volali.        Amen 
 

Kázňový text (Ž 103,2) 
„Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!“ 
 

Kázeň 
Drahí bratia a sestry,  
skúste k tomuto roku, ktorý sa už o pár hodín uzavrie, k roku 2020, priradiť nejaké 
slovo, ktoré ho bude charakterizovať.  
 

Myslím si, že ste si vybrali slovo, ktoré vystihuje to, čo ste v ňom prežili. Čo 
ovplyvnilo dni, ktorými ste prechádzali. Čo možno ovplyvnilo vaše názory, vaše 
postoje, vaše hodnoty, čo možno ovplyvnilo vaše vzťahy, vašu rodinu, váš život.  
Možno sa to viaže na niečo príjemné, potešujúce, povzbudzujúce, úspešné, čo vás 
na uplynulom úseku cesty vášho života postretlo. Alebo práve naopak, možno to 
pomenovanie vychádza z nejakého vášho neúspechu, sklamania, ťažkosti, starosti, 
bolesti, trápenia, ktorým sme v uplynulých týždňoch, možno mesiacoch 
prechádzali. Možno sa to týka len vás alebo vašich najbližších, možno sa to týka 
širšieho okolia či celej spoločnosti.  
 

Možno tento rok zostane v histórii sveta zapísaný ako pandemický. Možno 
niektorí ľudia v našej krajine, ktorí sledujú „čistky“ na vysokých miestach, tento 
rok nazvú napríklad rokom Božích mlynov. Tí, ktorým pandemická a ekonomická 
situácia v krajine priniesla vlastnú ekonomickú nestabilitu, ktorí prišli o svoj stály 
príjem, možno tento rok vnímajú ako rok katastrofy. Tí, ktorí sa v tomto roku pre 
túto časnosť rozlúčili s milovanou osobou, mu možno dajú prívlastok smutný. 
A naopak, tí, ktorých Pán Boh obdaril potomstvom, možno tento rok vnímajú ako 
rok vzácneho obdarovania.  
Keďže každý z nás prežíva svoj život inak, s inými radosťami a s inými starosťami, 
každý uplynulý čas vníma inak.  
 

Ale, drahí moji, v tej spleti nášho života a rôznych životných okamihov, by sme 
mali vnímať jedno spoločné. Nech máme za sebou chvíle radosti či smútku, nech 
máme za sebou chvíle úspechu či neúspechu, vzostupov či pádov, nech máme za 
sebou chvíle pokoja či nepokoja, privítaní či rozlúčok, nemali by sme nikdy 
zabudnúť, že uprostred toho všetko bol Hospodin, náš Boh. Nech už uplynulý čas 
vnímame akokoľvek, nech sme v ňom prežili čokoľvek, Hospodin, náš Boh, kráčal 
tou cestou života s nami. A nielen sa pozeral na to, ako sa nám darí. A nielen sám 
pre seba hodnotil, ako sme v tých najťažších okamihoch obstáli. On sám nám 
pomáhal, On sám nás chránil, On sám nás posilňoval, On sám nás požehnával. 
Úplne konkrétne veci robil pre nás a pre naše rodiny. Úplne konkrétne prejavy 
svojej dobroty, milosti, lásky  a starostlivosti môžeme a máme vidieť, keď sa na 
konci kalendárneho roku otáčame späť.  
Pisateľ 103. žalmu sám seba povzbudzoval, aby nikdy nezabudol na všetko to, čo 
Pán Boh pre neho zo svojej dobroty urobil. Tak ako sám seba povzbudzoval, aby 
Pánu Bohu za všetku Jeho dobrotu, milosť, lásku a starostlivosť ďakoval.  
Tú výzvu si osvojme aj my: Dobrorečme Hospodinovi a nezabúdajme na to, čo 
všetko urobil a robí pre nás zo svojej dobroty.  
 

Áno, tento rok bol iný - pandemický, plný choroby, obáv, strachu, nečakaných 
úmrtí, ale zároveň plný Božej dobroty. Veď žijeme. Máme strechu nad hlavou. 
Máme jedlo na tanieri. Máme okolo seba ľudí, ktorí nás ľúbia. Máme Pána Boha 
pri sebe, ktorý sa k nám priznáva, zachováva nás, požehnáva nás. Aj napriek tomu 
inému, nečakanému, bolestnému v tomto roku, máme za čo Pánu Bohu ďakovať. 
A tak neváhajme a aj my povedzme sami sebe:  
„Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!“ 
  
                                                                                                                                        Amen 
 
 



Modlitba (z Kuzmányho litánie) 
Prosíme Ťa, Hospodine: 
Za cirkev Tvoju svätú, za Tvoje slovo a sviatosti, 
za ľud náš i všetky národy sveta, za pokoj a mier medzi nami, 
za príhodné počasie a úrody zeme, 
za otcov i matky, manželov i manželky, deti i potomkov našich, 
za chorých a umierajúcich, za pracujúcich a putujúcich, 
za prítomných i neprítomných, za priateľov a nepriateľov, 
za všetkých všade. 
Pane, zmiluj sa nad nami! 
 

Prosíme Ťa, Hospodine:  
Odvráť od nás všetky zlé telesné i duchovné nedostatky, bludy a úzkosti, 
nespravodlivosť a nenávisť, lakomstvo a pýchu, 
choroby a živelné pohromy, vojny a nepokoje 
a všetky ostatné zlé navštívenia. 
Pane, vyslyš nás! 
 

Prosíme Ťa, Hospodine: 
Otvor svoje ruky k požehnaniu cirkvi i vlasti našej, 
domov i príbytkov našich,  
ľudu i národa nášho. 
Pane, zmiluj sa nad nami! 
 

Prosíme Ťa, Hospodine: 
Pre meno Tvoje sväté a zasľúbenia Tvoje, 
pre divné skutky Tvoje a milosrdenstvo Tvoje buď s nami z pokolenia na pokolenie, 
buď s nami vo chvíľach týchto i budúcich, 
dnes, zajtra i naveky... 
Pane, vyslyš nás!  Amen 
 

Modlitba Pánova  
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. 
 

Áronovské požehnanie 
Nech vás požehná Boh, ktorý bol, je a príde, Vševládny. Amen  

  

PPRRÍÍBBEEHH                        

SSttooppyy  vv  ppiieesskkuu  
 
Jednej noci sa mi prisnil sen.  
So svojím Pánom som po pobreží kráčala. Na temnom nebi sa premietali obrazy 
z môjho života. Životný príbeh sprevádzalo dvoje stôp v piesku. Jedny šľapaje 
moje, tie druhé patrili môjmu Pánovi. 
Keď sa mi zjavil posledný obraz, pozrela som za seba na tie vyšliapané stopy, a aké 
bolo moje prekvapenie! Vidím, že nejeden raz sa v piesku črtajú len jedny stupaje. 
A bývalo to práve v tých najťažších a najsmutnejších obdobiach môjho života. 
Dlho mi to nedávalo pokoj, až som sa v rozpakoch k Pánovi obrátila: 
„Pane, keď som sa rozhodla nasledovať Ťa, sľúbil si, že celou cestou pôjdeš so 
mnou a budeš sa mi prihovárať. Ale videla som, že v tých najbolestnejších chvíľach 
môjho života sa v piesku črtali len jedny šľapaje. Vskutku nechápem, ako si ma 
mohol nechať samotnú, keď som Ťa najväčšmi potrebovala.“ 
On zašepkal:  
“Dieťa moje drahé, mám ťa rád a  nikdy ťa samotnú nenechám, nikdy, ani keď 
doľahne ťarcha života, a osud ťa bude skúšať. Tie jedny stopy, ktoré si videla, 
zostali práve z chvíľ, keď som ťa niesol.“ 
                                                                                                       (Margaret F. Powersová) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vločky sa jemnučko vznášajú vzduchom, 
i všetci sme plní vianočným duchom. 

Svetielka na stromčeku radostne blikajú, 
ba deti si veselo koledy spievajú. 

Každý si chce šťastie, zdravie, lásku priať, 
na všetkých drobnostiach sa len smiať a smiať. 

Snehuliaka veľkého s úsmevom postaviť, 
ten krásny, kúzelný čas na chvíľu zastaviť. 

Kompletné rodiny spoločne rozprávky sledujú 
a naši najmenší nad kopou darčekov jasajú. 

Za oknom biela krajina vládne, 
v krbíku ohník si tančí ladne. 

Ba už nám stačí nejeden drobný krok, 
všetci si prajeme šťastný Nový rok. 

Autor: Eva Gregorová 

  

 
  
 

 
 

DDOOMMÁÁCCAA  PPOOBBOOŽŽNNOOSSŤŤ    
nnaa  NNOOVVÝÝ  RROOKK  

 

Pieseň ES č. 73, č. 71 
 
Evanjelium (Lk 2,21) 
„Keď prišiel ôsmy deň a dieťatko bolo treba obrezať, dali Mu meno Ježiš, ako Ho 
anjel bol pomenoval prv, než sa počalo v živote.“ 
 
Modlitba 
Ó, náš Pane, bol si s nami 
po celý ten zašlý rok. 
My i v tomto roku sami  
nepôjdeme ani krok. 
Keď k skúškam postavení budeme 
a viesť mnohý boj, 
v modlitbách to vyznať chceme:  
Daj, Pane, svoj pokoj.   Amen 
 
Kázňový text (Lk 2,21) 
„Dali Mu meno Ježiš, ako Ho anjel bol pomenoval.“ 
 
Kázeň 
Pýtali ste sa niekedy rodičov na to, kto vymyslel vaše meno? Pýtali ste sa niekedy, 
prečo vám vybrali práve to meno? Alebo skúmali ste niekedy, čo vaše meno 
znamená?  
Niekedy dostávame mená podľa mena rodiča alebo starého rodiča. Niekedy podľa 
toho, čo sa zapáčilo niektorému z rodičov, alebo čo si „vydupal“ starší súrodenec. 
Niekedy pre zaujímavý význam toho mena. A potom s tým menom sme spojení po 
celý svoj život.  
 
Náš Spasiteľ dostal meno úplne netradične. Nevyberal ho otec, nenavrhovala 
matka. Nezdedil ho po otcovi a ani starom otcovi. Meno mu dalo samotné nebo. 
Oznámil ho rodičom Boží posol anjel Gabriel ešte na začiatku očakávania. A Mária 
a Jozef poslúchli Božiu vôľu – svojho syna pomenovali Ježiš. 
 
Ježiš. To meno pochádza zo židovského Jehošuah a znamená Hospodin je spása. 
Popisuje úlohu, pre ktorú prišiel Pán Ježiš na túto zem, pre ktorú sa narodil 
v betlehemských jasličkách. Spasiť, z hriechov vykúpiť, pre večnosť zachrániť. 

https://www.facebook.com/eva.gregorova.397?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBz7GpN5AM9mWiXhh8yjT-lRw2F8vsNbgxqpty5c_E1d0CC367CATi5xEvOKQ-O05fqvNNEEeWM-CUj&fref=mentions


A my poznajúc nielen udalosti Jeho narodenia, ale z Písma poznajúc celý Jeho 
život a dielo, môžeme povedať, že význam mena bol skutočne predzvesťou toho, 
čo sa naplnilo. Pán Ježiš sa stal naším Vykupiteľom z hriechov, naším Záchrancom 
pre večnosť.  
 
Podobne netradične sme aj my, okrem krstného mena, dostali aj ďalšie nové 
meno – meno kresťan. Práve pre Pána Ježiša Krista a vďaka Pánovi Ježišovi 
Kristovi sme ho dostali pri sviatosti Krstu svätého. Meno kresťan totiž znamená 
Kristov, Kristovi patriaci. Keď nás naši rodičia a krstní rodičia priniesli do chrámu 
so žiadosťou, aby sme boli pokrstení alebo keď sme sa my sami v dospelosti 
rozhodli dať pokrstiť, dostali sme možnosť patriť Kristovi a tak sa menovať 
kresťanom. Nevybrali nám meno „kresťan“ naši rodičia, nenavrhli nám ho naši 
starší súrodenci. Dostali sme ho darom od Pána Boha. Pán Boh si nás vybral, aby 
sme boli Jeho vlastní.  
 
Nikdy nezabudnite: Je to česť môcť nosiť to vzácne meno po Kristovi! Je to česť 
môcť sa menovať – ten, ktorý patrí Kristovi! Buďme na to meno – meno kresťan – 
hrdí! 
 
Moja mama vždy vraví: Každé meno je pekné, keď sa pekne volá. A pri mene, 
ktoré sme dostali vďaka Pánovi Ježišovi, nášmu Spasiteľovi, si dovolím povedať 
podobne: Meno kresťan je pri každom pekné, ak ho človek pekne žije.  
 
Nebuďme len nositelia mena kresťan, ale buďme kresťanmi srdcom i celým 
životom! Nech meno kresťan sa nestane len nálepkou, ale nech je našou 
podstatou, realitou nášho života.  
 
Ten, po ktorom sa menujeme – Pán Ježiš – je nám dobrým vzorom života. 
Nasledujme Jeho lásku. Prijímajme každého. Rešpektujme názor iného. Nebuďme 
povrchní. Neodsudzujme kvôli nedostatkom. Neváhajme hovoriť aj o svojich 
slabostiach. Nebojme sa prosiť o odpustenie. Naučme sa prijať ospravedlnenie 
a viac nespomínať zlyhania druhého. Keď je to v našich silách, pomôžme, hoci by 
to znamenalo prísť o svoj čas, o svoj pokoj, o svoje pohodlie. Nečakajme na 
prebytok, darujme aj z nedostatku. Každým svojim skutkom a slovom 
zviditeľňujme živého a konajúceho Boha. Spoliehajme sa na Jeho milosť s nami. 
Spoliehajme sa na Jeho požehnanie, na Jeho ochranu, na Jeho blízkosť. Nech je 
súčasťou nás a našich životov a my súčasťou Jeho plánu s týmto svetom.  
 

Viem, čokoľvek z menovaného nemusí byť jednoduché žiť. Niekedy je náročné byť 
takým. Niekedy nám to nejde ani pri tých najbližších v našich rodinách a inokedy 
nevieme byť takí dokonalí ani so známymi či neznámymi. Občas máme z toho aj 
výčitky svedomia a prosíme Pána Boha, aby nám pomohol byť lepšími, byť 
úprimnejšími, láskavejšími, milosrdnejšími, trpezlivejšími, pokornejšími. Ale stále 
sa vraciame k tým istým chybám, stále znova a znova zraňujeme slovami, gestami, 
či skutkami. Nevieme si dať rady so sebou, so svojimi emóciami, so svojimi 
zlyhaniami, so svojím životom.  
 
Čo s tým?  
Stále, znova a znova prosme svojho Boha a Pána, darcu toho prevzácneho mena 
„kresťan“, aby nám pomohol, aby nás On sám posilnil, viedol, aby nás On sám 
zbavil všetkého zlého a slabého v nás. Prosme Ho, aby nám dal svojho svätého 
Ducha, ktorý nás sám sformuje, aby sme žili životom, ktorý bude hodný 
pomenovania „Kristovi patriaci“. 
 
Byť skutočne Kristovi patriaci, byť skutočne hodní mena, ktoré sme pri Krste 
svätom dostali, byť verným kresťanom slova, skutku a života, to nech je naším 
novoročným predsavzatím. O to sa snažme v novom kalendárnom roku, ktorého 
sme sa mohli z Božej milosti dožiť.  Amen 
  
Modlitba 
Drahý nebeský Pane, ďakujem Ti, že z Tvojej milosti som sa mohol dožiť tohto 
nového roku. Prosím Ťa, tak ako si ma doteraz viedol cestou môjho života, 
postaraj sa o mňa aj naďalej. Pomôž mi žiť podľa mena, ktoré si mi vo sviatosti 
Krstu svätého dal. Pomôž mi celým svojím životom dokazovať, že som hodný mena 
„kresťan“, že som skutočne Kristovi patriaci. Amen 
 
Modlitba Pánova  
 
Požehnanie 
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás! 
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý! 
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! 

  

  

  



  

                          

                                                    ZZ  BBOOŽŽEEJJ  LLEEKKÁÁRRNNEE::                                    ZZáázzvvoorr                              

                                                                                                                                          ((ĎĎuummbbiieerr  lleekkáárrsskkyy))  

 
 
Zázvor je kvitnúca rastlina, ktorá dorastá do výšky jeden meter. V Ázii je známy už 
4000 rokov. Prvá písomná zmienka pochádza z Číny.  
 

VYUŽITIE 
Z rastliny sa využíva svetlohnedý aromatický koreň v surovej i sušenej podobe 
v oblasti gastronómie a medicíny. 
 

1. GASTRONÓMIA 
Sušený na jemno nastrúhaný zázvor môže byť používaný ako korenie do slaných 
i sladkých jedál. Čerstvý nastrúhaný alebo nakrájaný ako základ pre studené 
i teplé nápoje.  
 

V indickej kuchyni je zázvor kľúčovou ingredienciou v mnohých jedlách, je 
prísadou do tradičných indických nápojov, ale má svoju úlohu aj v tradičnej 
medicíne.  
V Barme má široké použitie pri varení a ako hlavná zložka tradičných liekov.  
V Thajsku sa používa na výrobu pasty do varenia.  
V Indonézii zo zázvorového a palmového cukru vyrábajú nápoj.   
V Malajzii sa používa najmä do polievok.  
Na Filipínach  je bežnou ingredienciou miestnych jedál a varí sa ako čaj.  
Vo Vietname môžu byť čerstvé listy, ktoré sú najemno nasekané, pridané do 
polievky.  
V Číne sa často spája so slanými jedlami a mäsom, ale niekedy je súčasťou 
čínskych bonbónov a bylinného čaju. Je známe aj púštne zázvorové mlieko. 
V Karibiku je zázvor obľúbeným korením na varenie a na výrobu nápojov.  
Jamajčania vyrábajú zázvorové pivo, čaj a rovnako je známa regionálna špecialita 
jamajský zázvorový koláč.  
Na ostrove Korfu v Grécku sa vyrába tradičný nápoj. 
V západnej kuchyni sa zázvor tradične používa hlavne v sladkých jedlách.  
Vo Francúzsku sa vyrába likér s príchuťou zázvoru a vo Veľkej Británii zase 
víno. Tiež sa používa ako korenie pridávané do horúcej kávy a čaju. 
 

2. MEDICÍNA 
Zázvor má priaznivý vplyv na viaceré oblasti ľudského zdravia.  

▪ upokojuje žalúdok, upravuje trávenie, zbavuje nadúvania a plynatosti čriev  

▪ zmierňuje a odstraňuje akékoľvek nevoľnosti a zvracanie 

▪ utišuje bolesti a kŕče počas menštruácie 

▪ prečisťuje krv a zlepšuje jej cirkuláciu 

▪ má protizápalový účinok 

▪ zbavuje bolestí hrdla a kašľu 

▪ potláča rôzne druhy zápalov 

▪ znižuje horúčku 

▪ zmierňuje opuchy svalov, bolesti svalov a kĺbov 

▪ zvyšuje pohyblivosť 

▪ tlmí nervový systém 

▪ uľavuje od bolesti hlavy a migrény 

▪ ničí rakovinové bunky niekoľkých typov rakoviny 

▪ blokuje nadmernú tvorbu žalúdočnej kyseliny 

▪ reguluje krvný cukor 

▪ znižuje cholesterol 

▪ zlepšuje chuť do jedla, stimuluje tvorbu tráviacich štiav 

▪ pomáha predísť vzniku cukrovky, nadváhy a dokonca i Alzheimerovej choroby 
 
 
UPOZORNENIE 

▪ neodporúča sa užívať ľuďom  
    so žlčovými kameňmi 

▪ posilňuje účinok      
    diabetologických liekov  
     – môže spôsobiť nežiadúce    
     zníženie hladiny cukru v krvi 

▪ znižuje zrážanlivosť krvi 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Burma
https://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_medicine
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbal_tea
https://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean
https://en.wikipedia.org/wiki/Jamaican_cuisine
https://en.wikipedia.org/wiki/Corfu
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_cuisine
https://en.wikipedia.org/wiki/Liqueur


                

                        RREECCEEPPTT              

    CCiittrróónnoovvoo  ––  zzáázzvvoorroovvýý  ssiirruupp  

  ((pprrííssaaddaa  ddoo  ččaajjoovv  aa  lliimmoonnáádd))  

 
Suroviny                                      Postup 
0,5 dcl pohár                               Očistíme a nakrájame citróny a zázvor. Postupne  
2 ks citróny                                  ich vo vrstvách pridávame do pohára a zalejeme   
3 dcl med                                     medom. Uzavreté dáme na 2-3 dni do chladničky.  
zázvor                                          Chuť nápoja v studenom i teplom stave je jedinečná. 
 
 

            

                                                                                        

                    RREECCEEPPTT      

ZZáázzvvoorrnnííkkyy  ss  ččookkoollááddoouu 

 
 

 
Suroviny cesto                           Postup 
350 g hladká múka                   Všetky suroviny dáme do misky a vypracujeme cesto.   
200 g práškový cukor               Pripravené cesto vyvaľkáme na pomúčenej doske       
1 balíček vanilkový cukor        na tenší plát a následne z neho vykrajujeme srdiečka. 
50 g maslo                                 Plech vystelieme papierom na pečenie a srdiečka  
2 ks vajcia                                  ukladáme opačnou stranou, ako sme ich vykrajovali. 
1 ČL sóda bikarbóna                Rúru vyhrejeme na 180°C a pečieme cca 10-15 minút.                     
trochu citrónová kôra             Upečené zázvorníky máčame v rozpustenej čokoláde,  
podľa chuti mletý zázvor        prípadne ozdobíme strúhaným kokosom a zázvorom.  
                                                   Hotové necháme odležať.                               
Suroviny poleva 
150 g horká čokoláda 
40 g maslo 
 
 

DDOOMMÁÁCCAA  PPOOBBOOŽŽNNOOSSŤŤ    
nnaa  NNeeddeeľľuu  ppoo  NNoovvoomm  rrookkuu  

 
Pieseň ES č. 64, č. 69 
 
Evanjelium (J 1,6-14) 
„Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo: 
svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo, len svedčiť 
mal o svetle. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka 
prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho 
nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. Ale tým, čo Ho 
prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení 
nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A to Slovo stalo sa 
telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu 
jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.“ 
 
Modlitba 
Ty, ó, Jezu požehnaný, 
k radosti, sláve nám daný, 
i v tomto roku nám k radosti 
daruj svojej milosti.   Amen 
 
Kázňový text (Lk 6,36) 
„Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.“ 
 
Kázeň 
V každom období svojho života, či si to chceme a vieme priznať alebo nie, máme 
vedome alebo podvedome nejaký vzor, ktorý si všímame, ktorý obdivujeme, ktorý 
nasledujeme, ktorý napodobňujeme.  
V určitej životnej etape je to možno slávna osobnosť, možno herec, speváčka. 
V ďalšom období nášho života je to možno vzdelaný a zároveň veľmi ľudský 
pedagóg alebo iný človek s prirodzenou autoritou. A v inom úseku našej životnej 
púte si všímame a vedome či podvedome nasledujeme príklad toho, ktorého 
možno nepozná celý svet, o ktorom možno nepíšu a nehovoria média, ktorého 
možno neuznáva široké okolie, ale pre nás je to osoba hodná nasledovania, 
obdivu – niekedy milovaná matka, otec, starý rodič, brat, sestra, partner, sused, 
jeden z dobrých známych. 



Každý rok jedna evanjelizačná organizácia na Slovensku – Bratislavská tlačová 
misia, ktorá vyrába a tlačí misijné materiály, vydáva záložku s heslom na daný rok. 
A heslo na r. 2021, do ktorého sme v piatok vstúpili, nás pozýva, aby sme svoj 
pohľad upriamili na jeden vzor hodný nasledovania a aj s konkrétnosťou, čo si 
máme všímať, čo máme napodobňovať, čo máme nasledovať. Heslo r. 2021 znie: 
„Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.“  
 
Toto heslo, tento citát z Božieho slova, toto pozvanie je viac než trefné pre dobu, 
v ktorej žijeme. Tak veľmi potrebujeme, aby ešte rýchlejšie, ako sa šíri 
pandemický vírus, sa šírilo milosrdenstvo medzi nami ľuďmi. Aby ono naplnilo 
ľudské srdcia, aby ono ovládlo ľudské mysle, aby sa ono stalo mostom v 
medziľudských vzťahoch, aby bolo uprostred rodín ale aj spoločnosti.  
 
Čo však znamená byť milosrdný? 
Byť milosrdný znamená premýšľať predovšetkým nad tým, čo poteší toho 
druhého. Zvažovať, čo potrebuje predovšetkým iný a snažiť sa mu s tým pomôcť. 
Byť milosrdný znamená ochotne sa podeliť so svojím časom a so všetkým, čo 
mám, ak to je pre dobro toho druhého. Nasilu nenaliehať, ale ponúknuť ucho na 
vypočutie, plece na podopretie, náruč na objatie, ruku na pomoc a nohy na 
spoločný krok. Byť milosrdný znamená vykročiť k ľuďom so všetkou snahou ich 
pochopiť, porozumieť tomu, čo prežívajú a nechať doma zavreté úsilie kritizovať, 
moralizovať, ponižovať, vynášať súdy. Byť milosrdný znamená byť ticho, keď sa iný 
potrebuje vyrozprávať. Byť ochotný a schopný plakať s plačúcimi a radovať sa 
s radujúcimi. Byť v ktorejkoľvek hodine dňa i noci ochotný vypočuť, poradiť, prísť, 
pomôcť. Povzbudiť, keď ten druhý tápa v neistote. Byť milosrdný znamená vedieť 
so všetkou láskou a jemnocitom poukázať na pravdu, povedať pravdu, stáť na 
strane pravdy a upozorniť na vykonanú a žitú chybu. Byť milosrdný znamená 
vedieť povedať úprimné: „Prepáč. Priznávam, pomýlil som sa. Urobil som chybu. 
Je mi to ľúto.“ Ale aj: „Odpúšťam ti.“  
 
A to, drahí moji, nielen raz, ale vždy, keď to situácia vyžaduje. S vedomím, že my 
a naše konanie sme len odrazom Pána Boha a Jeho konania, Jeho milosrdenstva, 
Jeho lásky, Jeho ochoty a obetavosti, Jeho milosti a odpustenia. A koľkokrát sa tak 
Pán Boh už prejavil? 
 
Je veľa miest v Biblii – Božom slove, kde čítame o tom, ako Pán Boh prejavil svoje 
milosrdenstvo. Ako volanie do neba vypočul, ako sa stal spolupútnikom, ako 
v ťažkých chvíľach podoprel, pri nedostatku sily dal z tej svojej, pri riešení 

problémov pomohol, potreby človeka uprednostnil, s jemnocitom a láskou 
ukazoval na zlyhania, ale nalomenú trstinu nedolomil. Odpustil a dal druhú, tretiu, 
siedmu, desiatu šancu začať znova. Pomohol, viedol, bojoval za človeka.  
Milosrdenstvo Božie bolo prejavené Adamovi a Eve, keď zhrešili v rajskej záhrade. 
Ich synovi Kainovi, keď sa dopustil bratovraždy. Noáchovi, keď bol zachránený 
pred potopou. Abrahámovi a Sáre, keď im v starobe daroval potomstvo. 
Mojžišovi, keď bol vyvolený za vodcu izraelského národa, napriek svojim 
zlyhaniam. Samuelovej matke Anne, Dávidovi, Iziášovi, Jonášovi a mnohým iným 
v Starej zmluve. Rodičom Jána Krstiteľa, ktorých prosby za potomstvo boli 
vypočuté. Matke Pána Ježiša Márii, keď bola vyhliadnutá, aby sa stala služobnicou 
Božou. Učeníkovi Petrovi, keď napriek zapretiu mohol byť na čele prvotnej cirkvi. 
Saulovi, ktorý napriek prenasledovaniu kresťanov mohol spoznať samotného 
Krista. A mohli by sme ísť ďalej a menovať ďalších mužov a ďalšie ženy, nad ktoré 
sa sklonil Pán Boh a prejavil im svoju milosť a svoje milosrdenstvo.  
 
Ale omnoho dôležitejšie je, aby sme na konci toho zoznamu videli napísaných nás. 
Teba i mňa. Lebo milosrdný Boh pristupuje aj k nám. Prejavuje nám svoju lásku, 
svoju milosť, svoje milosrdenstvo. Nielen rozpráva o nich, ale On nám ich 
dokazuje svojimi konkrétnymi skutkami, svojimi konkrétnymi darmi.  
Keď sa vrátiš k tej časti, kde je napísané, čo znamená byť milosrdný a na mieste 
milosrdného si predstavíš svojho Boha a na mieste toho druhého, iného, toho 
človeka seba, uvidíš, čo všetko Pán Boh pre teba už urobil. Možno dnes, možno 
včera, možno pred týždňom, mesiacom, rokom. Pán Boh bol i je milosrdným 
Bohom, bol i je tvojím milosrdným Bohom.  
 
On i Jeho konanie, nech je vzorom pre nás a naše konanie k tým druhým, iným, 
k našim blížnym v tomto roku i v celom našom živote. K tomu nech nám On sám 
pomáha.  Amen 
 
Modlitba 
Pane, z celého svojho srdca Ti ďakujem, že mi každý deň prejavuješ svoje 
milosrdenstvo. Prosím Ťa, daj mi silu, aby som aj ja bol milosrdným k druhým. Aby 
o tom, čo bohato prijímam od Teba, svedčilo to, čo ja odovzdávam iným. Amen 
 
Modlitba Pánova  
 
Požehnanie 
Milosrdný Boh nech je vám zdrojom vášho milosrdenstva. Amen 



OOKKIIEENNKKOO  PPRREE  DDEETTII  
  

                     Vymaľuj podľa pokynov narodenie Pána Ježiša. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                                             
 
 
Nakresli cestu, 
po ktorej išli pastieri 
do Betlehema. 
 

 

 

 

 

     

 
Nájdi 7 rozdielov 
na obrázkoch 
o mudrcoch,  
ktorí išli za 
narodeným  
Pánom Ježišom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Vyfarbi číslo,  
                   koľko bolo čoho. 
                                      

  

  

  

  



DDOOMMÁÁCCAA  PPOOBBOOŽŽNNOOSSŤŤ    
nnaa  ZZjjaavveenniiee  KKrriissttaa  PPáánnaa    mmuuddrrccoomm  

 

Pieseň ES č. 77, č. 55 
 

Evanjelium (Mt 2,1-12) 
„Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci 
od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? 
Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. Keď to počul 
kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. Zhromaždil všetkých veľkňazov a 
zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu: v 
judskom Betleheme, lebo tak píše prorok: A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si 
najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vodca, ktorý 
bude pásť môj ľud izraelský. Nato Herodes sa ich povypytoval na čas, kedy sa 
zjavila hviezda. A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte, dôkladne sa 
prezvedajte o tom dieťatku; a keď Ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a 
poklonil sa Mu. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, 
šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko.  Keď uzreli hviezdu, 
zaradovali sa veľkou radosťou.  I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, 
padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: 
zlato, kadidlo a myrhu. A keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali 
k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny.“ 
 

Modlitba 
Sláva Ti buď, Otče, Synu, Duchu Svätý! 
Vzhliadni na nás, ľud svoj, čo korí sa Ti. 
Vďaka Ti za Tvoju moc, milosť i lásku. 
Pomôž zostať s Tebou v nerozlučnom zväzku, 
aby sme si dary spásy prisvojili 
a ovocím Ducha Teba oslávili. Amen 
 

Kázňový text (Mt 2,2) 
„Pýtali sa mudrci: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu 
na východe a prišli sme sa Mu pokloniť.“ 
 

Kázeň 
Jedno z najkrajších a najpútavejších divadiel je nebeské divadlo. Krásna 
hviezdnatá obloha nad nami, na ktorej aj menej skúsený pozorovateľ môže objaviť 
niektoré obrazy, ktoré hviezdy vytvárajú. A tie výnimočné javy, keď sa nebeské 
telesá pohybujú, alebo špeciálne žiaria, to púta nielen mnohých súčasníkov, ale je 

zaujímavosťou, ktorú ľudia so zatajeným dychom už celé roky, storočia i tisícročia 
pozorujú. 
 

Obloha „očarila“ aj neznámych mužov z krajín východu. Jej pozorovanie bolo 
zrejme ich záľubou. A v jednom roku zbadali veľmi zvláštny úkaz. Hviezdu, ktorá 
na oblohe predtým nebola. Hviezdu, ktorá bola iná ako ostatné. Hviezdu, ktorá im 
nedala pokoja. Hviezdu, na ktorú nevedeli prestať myslieť. Hviezdu, ktorá tak 
pútala ich pozornosť, že začali o nej v starých knihách hľadať informácie. A po 
získaných informáciách o hviezde, ktorá mala byť znamením narodenia kráľa 
v judskej zemi, sa rozhodli, že hoci je južná časť Palestíny – Judsko – ďaleko, pôjdu 
si overiť poznatky, ktoré získali.  
 

Bola to skutočne ďaleká cesta. Navštíviť kráľovského potomka sa vydali priamo do 
mesta, kde sídlil kráľ – do Jeruzalema. Ale tam žiadneho kráľovského novorodenca 
a ani žiadne kráľovské batoľa nenašli. Našli len rozčarovanie, znepokojenie, ba až 
zdesenie kráľa a miestneho obyvateľstva.  
Ale predsa neodišli naprázdno. Dostali sa k informácii od kráľovských radcov, že 
v istých starých knihách sú napísané slová proroka, že z Betlehema má vyjsť vodca 
národa. Zrejme toho mudrci hľadajú, zrejme toho hviezdu pozorujú.  
 

A bola to pravda. Na nebi žiarila hviezda, ktorá skutočne bola znamením zrodu 
nového života. Hviezda, ktorá nemo hovorila, že uprostred Betlehema sa udiali 
nevídané a neslýchané udalosti. Bola to hviezda, ktorá osvetľovala cestu 
k narodenému Spasiteľovi. Hviezda, ktorá doviedla múdrych mužov z východných 
krajín, aby si overili pravdu pozorovaného, naštudovaného, hľadaného.  
 

Mohli to vzdať ešte doma. Mohli si povedať: Ok, ďalšia hviezda. A venovať sa 
niečomu inému. Mohli si povedať: Dobre, podľa tejto starej knihy sa tam kdesi 
narodil nejaký kráľ; nech je zdravý. A venovať sa niečomu inému. Veď ich sa to 
netýka, je to ďaleko. Mohli sa v Jeruzaleme, keď nenašli v kráľovskom paláci 
žiadneho novorodenca, otočiť a ísť domov a venovať sa niečomu inému.  
Mohli... ale pre ich vlastné šťastie to neurobili. A práve preto, že spozorovali 
a pozorovali hviezdu, práve preto, že si dali tú námahu a hľadali o nej informácie 
v starých knihách, práve preto, že pozbierali svoju odvahu a vydali sa na cestu, 
nasledovali hviezdu a nedali sa odradiť prvotným neúspechom v Jeruzaleme, mali 
možnosť vidieť Boha a Pána tvárou v tvár.  
 

Bratia a sestry, ak my budeme mať otvorené oči a uši pre skúmanie toho, čo Pán 
Boh pre nás urobil a robí, ak budeme dostatočne odvážni ísť Ho hľadať, 
nasledovať Ho, budeme Ho môcť raz vidieť tvárou v tvár.  
 



Možno na nebi počas tohtoročných vianočných sviatkov nezažiarila nijaká zvláštna 
hviezda, ktorá by bola znamením nášho Boha a Pána, ale ona žiari vo všetkom, čo 
Pán Boh pre nás robí. Znamenie živého, prítomného, blízkeho, konajúceho, 
milujúceho Pána Boha je v každom novom dni života, v každom rozvoniavajúcom 
krajci chleba, v každom slove Božieho odpustenia, v každej prisluhovanej sviatosti, 
ale môže byť aj v každom človeku, ktorého do našej blízkosti pošle sám Pán Boh. 
V ochrane, vo vedení, v požehnaní, ktoré nám Pán Boh dáva. To nebeské svetlo 
žiari priamo z betlehemských jaslí, žiari z golgotského kríža, žiari z prázdneho 
Kristovho hrobu ako svedectvo o našom Spasiteľovi a Jeho diele vykúpenia 
každého z nás. Všetko, čo Pán Boh robí, robí z lásky k nám.  
 

Prosme Ho v pokorných modlitbách, aby sme Jeho skutky lásky neprehliadli, aby 
sme Jeho slová lásky neprepočuli. Ale aby sa v nás denne rodila nová túžba svojho 
Boha a Jeho znamenia lásky viac a viac skúmať.  
Taktiež prosme Pána Boha, aby nám dal viac odvahy hľadať Ho a nasledovať Ho. 
Nedovoliť ani vlastnej pohodlnosti, ani vlastným obavám, aby nás zdržiavali. Na 
vlastné oči vo svojom vlastnom živote a v živote našej rodiny, našej generácie sa 
presvedčiť, ako koná Pán Boh a ako miluje. 
Prosme Pána Boha, aby nám dal dostatok vytrvalosti, aby sme si zachovali pevnú 
vieru do konca nášho života. Keď po ukončení pominuteľnosti budeme môcť 
svojho Boha stretnúť, uvidieť Ho tvárou v tvár, pokloniť sa Mu a vzdať Mu úctu.  
 

Bratia a sestry, máme také isté príležitosti ako mudrci z východu – vidieť, 
pozorovať, skúmať, nasledovať, presvedčiť sa a stretnúť tvárou v tvár. Oni tie 
príležitosti využili. Zachovajme sa rovnako rozvážne aj my a ďakujme Bohu, že sa 
nám dáva vidieť, poznať a že prišiel, prichádza a príde k nám.   Amen 
                                                 

Modlitba 
Ďakujem Ti, nebeský Pane, že sa mi dávaš poznať ako živý, konajúci a prítomný 
v živote mojom i v živote mojej rodiny. Prosím Ťa, daj mi dostatok múdrosti, 
vnímania, odvahy a trpezlivosti Ťa vidieť, skúmať, nasledovať a svoju vieru až 
dokonca svojho života zachovať. Amen  
 

Modlitba Pánova  
 

Požehnanie 
Nech sa mudrcom zjavený Boh vyjaví aj nám a udelí nám zo svojej milosti. Amen  

  
 
 
 

 
 
Štedrý večer je už za nami. Ale na chvíľu sa k nemu vrátime. Chcela by som sa 
s vami podeliť o vianočný dar, ktorý nám rodičom pripravil náš prvorodený syn – 
báseň. Aj napriek básnickej nedokonalosti ma dojalo tých pár veršov, ktoré vyšli 
z hlavy 11-ročného Daniela.  
 
 

VViiaannooccee  
Štedrý deň už nastal, 

teš sa, že si vstal. 

Raduj sa, spievaj, chváľ 

Hospodina a Ježiša. Nežiaľ, 

že aj ty nie si Kráľ. 

Zachovaj pokoj v duši 

a nech počúvajú tvoje uši. 

Počúvaj hlas anjelov 

a nechaj všetko tak, ani nelov. 

Do Betlema sa ponáhľaj 

a pieseň Kristovi zaspievaj. 

Nepremýšľaj nad darčekom, 

obdar Ho svojím srdiečkom. 

  

  
  

  

  



DDOOMMÁÁCCAA  PPOOBBOOŽŽNNOOSSŤŤ    
nnaa  11..  nneeddeeľľuu  ppoo  ZZjjaavveenníí  

 

Pieseň ES č. 63, č. 62 
 

Evanjelium (Mt 2,13-23) 
„Keď odišli, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi a povedal mu: Vstaň, vezmi 
dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo 
Herodes bude hľadať dieťatko, aby Ho zahubil. Vstal teda v noci, vzal dieťatko a 
Jeho matku, odišiel do Egypta a bol tam až do smrti Herodesovej, aby sa naplnilo, 
čo Pán bol riekol ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho Syna. Keď Herodes 
videl, že ho mudrci oklamali, strašne sa rozhneval a dal povraždiť všetky deti v 
Betleheme a na celom jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol, podľa času, na 
ktorý sa dôkladne povypytoval mudrcov. Vtedy splnilo sa slovo proroka 
Jeremiáša: Hlas bolo počuť v Ráme, mnoho plaču a náreku: Ráchel oplakávala 
svoje deti a nechcela sa dať potešiť, pretože ich niet. Ale keď Herodes umrel, ajhľa, 
anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi v Egypte a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko a 
jeho matku a choď do Izraela; lebo pomreli už, ktorí číhali na život dieťatka. Vstal 
teda, vzal dieťatko a Jeho matku a prišiel do Izraela. Ale keď počul, že Archelaos 
kraľuje v Judsku miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Dostalo sa mu však 
napomenutia vo sne a odobral sa do Galiley. A príduc tam, osadil sa v meste 
zvanom Nazaret, aby sa naplnilo slovo prorokov, že sa bude volať Nazaretský.“ 
 

Modlitba 
Slávime Teba, Bože, dneska, 
že svojho Syna si nám dal, 
aby bol naším Spasiteľom, 
aby bol našich duší Kráľ. 
Daj, aby sme Jeho, Kráľa kráľov, 
radostne teraz vítali, 
pred Ním sa v bázni, láske, úcte 
v pokore srdca skláňali.      Amen. 
 

Kázňový text (Mt 2,13-14) 
„Keď odišli, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi a povedal mu: Vstaň, vezmi 
dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo 
Herodes bude hľadať dieťatko, aby Ho zahubil. Vstal teda v noci, vzal dieťatko a 
Jeho matku, odišiel do Egypta.“ 
 

 
 

Kázeň 
Život nepredstaviteľných zmien žije každý jeden z nás. Život, ktorý už neraz zbúral 
naše plány na najbližší deň, víkend, týždeň, či rok. Veď kto by pred rokom 
povedal, že vianočné sviatky budeme sláviť bez slávnostných vianočných služieb 
Božích? Kto by pred rokom povedal, že niektoré rodiny k štedrovečernému stolu 
zasadnú bez milovaných mám, či bez milovaného syna?  Kto by na jar povedal, že 
ešte v januári sa budeme ukrývať za rúškami, strániť sa dotykov a blízkej 
spoločnosti druhého? Tak je, náš život je plný zmien a niekedy ešte s tou prvou sa 
nevieme stotožniť a už prichádza druhá, tretia, desiata, ďalšia... 
 

Taký život nepredstaviteľných zmien žil aj Jozef. Ešte možno ani len nestihol 
spracovať zvláštnu nebeskú návštevu – anjela Gabriela – s ešte zvláštnejšou 
správou – že mal byť nie z vlastnej vôle otcom – a už prišlo niečo ďalšie, čomu 
musel čeliť. Nariadenie cisára, pre ktoré sa mal na niekoľko dní vydať cez celú 
krajinu, aby sa dal podľa pôvodu zapísať. Na cestu sa vydal v čase, keď už jeho 
milovaná Mária bola v poslednom štádiu tehotenstva. A ešte sa v ňom stále 
nachádzal nepokoj, že musel svoju tehotnú manželku vystaviť takej náročnej ceste 
a už prišli ďalšie zmeny, ďalšie problémy, ďalšie starosti a s nimi výčitky svedomia, 
že jej v Betleheme nevedel zabezpečiť poriadne miesto na oddych a následný 
pôrod. A ešte stále v jeho ušiach zneli slová pastierov o anjelskej zvesti. Ešte ani 
nepredýchal, že ich tam v Betleheme v ich dočasnom príbytku navštívili nejakí 
zámožní cudzinci z východu a nielenže rozprávali o ich Ježišovi ako o vzácnom 
kráľovi, ale mu aj také vzácne dary doniesli a v noci zažil ďalší šok. Prihovoril sa 
k nemu opäť anjel. Ale ešte šokujúcejšia bola správa, ktorú povedal. Tentoraz to 
nebola správa, že sa stane opäť otcom. Ale bola to správa, či príkaz: Odíď preč so 
svojou rodinou! Nezostávaj viac na tomto mieste, nezostávaj viac v tomto dome, 
nezostávaj viac tu v Betleheme a ani nechoď späť domov do Nazaretu! Zober so 
sebou dieťatko a jeho matku a odíď do Egypta! 
 

Mohol si povedať: Ja už mám toho dosť. Dajte mi všetci pokoj. Chcem si žiť svoj 
pokojný život stolára a nie stále niečo riešiť. Nezaujímajú ma reči nikoho, 
nezaujíma ma nič. Idem domov, idem žiť svoj obyčajný život.  
 

Ale Jozef Pánu Bohu dôveroval. Pozorne si vypočul zvesť anjela, precízne 
popremýšľal nad počutým a urobil podľa Božích pokynov. Nie je vylúčené, že mal 
poriadne zmiešané pocity z celého svojho života. Nie je vylúčené, že vôbec 
nerozumel tomu, čo sa to v posledných dňoch, mesiacoch a rokoch s jeho životom 
stalo. Ale vedel, že je nad ním niekto, kto má v tom všetkom jasno, kto tomu 
rozumie. Preto sa nechal Jeho radou viesť. A my už vieme, že to bolo to najlepšie 
rozhodnutie, lebo tak bol ochránený jeho i Boží Syn.   



Aj náš život sa niekedy javí ako jeden veľký chaos. Ešte sa u nás nová práčka ani 
neohriala a už „odišla“ chladnička. Ešte sa hlava rodiny nevyliečila z choroby a už 
má zdravotné ťažkosti dieťa. Ešte sme len pred chvíľou poupratovali a už nejakou 
záhadou spadol na zem kvetináč. Už konečne tento víkend sme mali ísť na rodinný 
výlet a zrazu prišla správa, že manželka musí ísť aj cez víkend do práce. Nečakaný 
telefonát s prosbou o neodkladnú pomoc narušil plánované poobedie s knihou 
a šálkou voňavého čaju. A mohli by sme menovať ďalšie zvláštnosti môjho, tvojho, 
nášho života, v ktorých je tých nečakaných zmien tak veľa, že už niekedy máme 
toho naozaj dosť. Máme chuť plakať a prosiť, aby sa Pán Boh nad nami zmiloval 
a dal nám pokojnejší život, v ktorom nebudeme mať toľko problémov, toľko 
starostí, toľko ťažkostí, toľko bolestí, toľko trápenia, toľko zmien, toľko chaosu... 
 

Je úžasné, keď nám v takú ťažkú chvíľu zaznie tichý Boží hlas: Ja som tu. Som pri 
tebe. Neboj, spolu to zvládneme. Je úžasné, keď v takú ťažkú chvíľu pošle Pán Boh 
niekoho k nám, kto nám ochotne ponúkne svoje plece na vyplakanie, svoje 
rameno na podopretie, svoju náruč na objatie, svoju ruku na pozdvihnutie 
a pomoc. Kto nás pozorne vypočuje, kto sa bude snažiť nás pochopiť, kto nám 
odovzdá svoju láskavú radu. Je úžasné, keď po čase nám Pán Boh dá múdrosť 
vidieť prežité v inom svetle, keď získame možnosť pochopiť, prečo to tak muselo 
byť v našom živote.  
 

My mnohým nečakaným zmenám v našom živote nerozumieme, nechápeme 
tomu chaosu, ktorým musíme prechádzať. Ale nezabúdajme, Pán Boh je nad 
všetkým. On má vo veciach jasno. On sa vyzná v spleti tých našich životných 
udalostí. Dôverujme Mu a oddajme sa do Jeho rúk. Amen 
 

Modlitba 
Môj Pane, niekedy mám toho všetkého naozaj dosť. Nemám silu čeliť ďalším 
zmenám v mojom živote, nemám silu postaviť sa tvárou v tvár ďalším problémom, 
starostiam, trápeniam. Prosím, daj mi silu zvlášť v takých ťažkých obdobiach 
svojho života dôverovať Tebe, že máš všetko vo svojich rukách, že Ty aj v mojom 
životnom chaose vidíš poriadok svojho plánu so mnou. Odovzdávam sa Ti do 
Tvojich rúk.  Amen  
 

Modlitba Pánova  
 

Požehnanie 
Mocný Boh nech vás obdarí svojou mocou. Amen 

  

  

AArrttiikkuulláárrnnee  cciirrkkeevvnnéé  zzbboorryy  aa  iicchh  cchhrráámmyy                      KKeežžmmaarrookk  
 

Drahí priatelia, cez riadky nášho časopisu sme už navštívili štyri artikulárne 
cirkevné zbory a chrámy uprostred nich – Istebné, Leštiny, Svätý Kríž a Hronsek. 
Dnes sa poberieme ďalej.  

Drevený artikulárny kostol je najstaršou 
pamiatkou mesta Kežmarok. Pochádza z čias 
náboženskej neslobody protestantov, ktorí si 
smeli stavať kostoly na základe 26. artikuly 
(článku) Šopronského snemu z r. 1681. Mohli byť 
postavené mimo mestských hradieb na presne 
určenom mieste a výlučne na náklady cirkvi.  

Prvá stavba dreveného kostola stála už r. 1687. Nie je známe, ako ten prvý kostol 
vyzeral. Zachovali sa len neskororenesančná krstiteľnica z r. 1690 a kamenné 
epitafy z r. 1688.  
Kostol má pôdorys rovnoramenného gréckeho kríža. Bol pôvodne bez 
murovaných základov. Základy i celá stavba boli vybudované z dreva. Jedinou 
kamennou časťou kostola je sakrestia. Pri poslednej oprave bol drevený základ 
nahradený  betónovými tehlami. 
V r. 1717 bol kostol za neuveriteľné tri mesiace postavený do dnešnej podoby. 
Prototypom kostola sa stal zrubový kostol v Amsterdame. Finančne na stavbu 
kežmarského kostola, ktorý je zasvätený Svätej Trojici, prispeli protestanti z celej 
severnej Európy, ba švédsky a dánsky kráľ nariadili pre tento účel urobiť vo svojej 
krajine zbierky. 
Kostol je stavaný v slohu ľudového baroka. Mohutná maľovaná klenba sa opiera o 
štyri točité stĺpy a obvodové múry. Stropná maľba predstavuje modré nebo s 
oblakmi, dvanástimi apoštolmi a štyrmi evanjelistami.  
Na oltári je vyobrazenie ukrižovaného Pána Ježiša. V 
nadstavbe oltára sa nachádza trojičné súsošie, pod 
Ukrižovaným sú postavy matky Pána Ježiša, Jána 
Krstiteľa a Márie Magdalény. Po stranách sú Mojžiš a 
Áron. 
Na prízemí a šiestich chóroch je miesto pre viac ako 
1500 ľudí. Drevený evanjelický artikulárny kostol je od 
r. 1985 národnou kultúrnou pamiatkou a do zoznamu 
UNESCO bol zapísaný v r. 2008.  
 

Nájdite si čas a zavítajte na toto vzácne sväté miesto. 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1690
https://sk.wikipedia.org/wiki/1688
https://sk.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tol
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Evangelista&action=edit&redlink=1


UUDDIIAALLOO  SSAA...... 
 
Celé uplynulé obdobie života nášho cirkevného zboru, ale aj našej spoločnosti i nás 
samých bolo poznačené pandémiou COVID-19. 
 
V nedeľu, 4. októbra, sme sa v chráme Božom stretli na slávnostných službách 
Božích, aby sme Pánu Bohu ďakovali za tohtoročnú úrodu našich záhrad a polí. 
Zvláštnosťou na nich bolo, že tieto služby Božie boli bez spevu piesní. Vychádzalo 
to z vtedajších opatrení pred šíriacim sa COVID-19. 
 
Keďže v ďalšie dni došlo ešte k výraznejšiemu zhoršeniu pandemickej situácie, na 
základe nariadenia vlády bolo v dňoch 15. október – 21. november 2020 
prerušené konanie služieb Božích a iných aktivít cirkevného zboru.    
 
V adventnom období sa každú nedeľu v chráme Božom konali Detské služby Božie, 
na ktoré prichádzali deti so svojimi rodičmi. Postupne tam zaznela zvesť 
vianočného príbehu o narodení Pána Ježiša.  
 
Každú stredu o 17.00 hod. sme sa schádzali v chráme Božom na Adventné 
večerné služby Božie. Počuli sme z Božieho slova o Zachariášovi a jeho 
modlitebnom zápase, o Márii a jej povolaní byť matkou Božieho Syna a o Jozefovi, 
ktorý prijal od Pána Boha uistenie, že je stále s Ním.  
 
Aj tento rok sa niekoľko ochotných a obetavých sestier schádzalo pri pečení 
vianočných oblátok. Kvôli zákazu hromadných podujatí ich tento rok po našich 
domácnostiach v rámci koledovania neroznášali deti, dorast a mládež, ale ochotní 
bratia presbyteri a sestry presbyterky. Pri tejto príležitosti boli prinesené milodary 
v celkovej výške 760,- Eur.  
 
Pri pohľade späť chcem poďakovať všetkým, ktorí ste ochotne a obetavo poslúžili 
v cirkevnom zbore, poslúžili všetkým nám. Chcem poďakovať všetkým, ktorí na 
svoj zbor a na nás všetkých v ňom myslíte vo svojich modlitbách. Chcem 
poďakovať všetkým, ktorí ste finančne podporili náš cirkevný zbor formou 
cirkevného príspevku, milodaru, ofery a to v hotovosti alebo na účet. Veľmi si to 
vážim.  
                                                                          S láskou a vďačnosťou vaša pani farárka 

  

  

 

 

 

 

 
 

Drahí bratia a sestry, 

úprimne prajem v novom roku, 

Hospodina po vašom boku. 

Nech zošle svoje žehnanie,  

nech Jeho láska u vás vanie. 

Nech dá zdravia a aj sily,  

to vám prajem, moji milí. 


