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SSLLOOVVOO  NNAA  ÚÚVVOODD  
 
     A je tu nové číslo zborového časopisu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku 
Kraľovany, ktorý vychádza ako občasník. Sme radi, že ste sa rozhodli nahliadnuť 
doň.  
 

     V rámci tohto čísla vám prinášame aj Kňazskú správu o živote v našom 
cirkevnom zbore za r. 2021.  
  

    Prajeme vám príjemné chvíle pri čítaní nasledujúcich riadkov.   
 

 
Len s Tebou, Pane, s Tebou len, 

či ráno svitá, či je deň, 
na poludnie, či zvečera, 
i keď sa deň už zaviera. 

 
Len s Tebou, Pane, v radosti 
a s Tebou stúpať na mosty. 

Na všetky lávky na púti, 
v živote a či pri smrti. 

 
Len s Tebou, Pane, v bolesti, 

čo do srdca sa pomestí. 
Keď páli žiaľu žhavá pec, 
či padá smútku ľadovec. 

Len s Tebou, Pane! 
Len s Tebou, Pane, v behu prác, 

či málo máš a či viac, 
len s Tebou potom v Ríši krás, 

keď uzavrie sa zemský čas! 
 

(autor: Zlatica Oravcová) 
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„Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy.  
  Môj Boh ma vyslyší.“      (Micheáš 7,7) 
 

ÚVOD 
Pri pohľade vôkol seba nachádzame množstvo podnetov, ktoré pútajú našu 
pozornosť. Niektoré vyvolávajú v nás pocit radosti, pokoja, spokojnosti, iné nás 
naplňujú nepokojom, smútkom, možno aj hnevom.  
A tak je to aj pri pohľade do nami prežitej minulosti. Keď sa v mysli vraciame späť, 
opätovne vnímame mnohé skutočnosti a mnohé prežité udalosti akoby so svojimi 
spomienkami prežívame opäť.  
Pri pohľade „vôkol seba i za seba“ nám starozmluvný prorok Micheáš chce dať tri 
rady:     1. v minulosti vidieť najmä to, čo Pán Boh urobil 
              2. v budúcnosti so svojím Bohom počítať 
              3. v prítomnosti svojmu Bohu dôverovať 
A tak majúc na mysli tieto rady proroka Micheáša sa pozrime na uplynulý rok. 
 

R. 2021 bol v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a aj v našom Liptovsko-
oravskom senioráte rokom volebným. Konali sa voľby na obsadenie miesta 
seniorálneho dozorcu a generálneho dozorcu. Na miesto seniorálneho dozorcu 
bol opätovne zvolený br. Peter Gärtner, ale kandidáti vo voľbách generálneho 
dozorcu neuspeli, a tak bude potrebné voľby opakovať.  
 

Na pôde nášho cirkevného zboru sme privítali duchovných nášho seniorátu 
v rámci Seniorálnej pastorálnej konferencie LOS (13.9.). 
 

Život cirkevného zboru počas celého uplynulého roka ovplyvňovali pandemické 
opatrenia. Neboli výmyslom predsedníctva cirkevného zboru, ani cirkvi (hoci sme 
boli z toho od niektorých jednotlivcov vinení), ale boli to štátnymi inštitúciami 
ponúknuté možnosti, za ktorých sa mohli konať zhromaždenia v cirkvi. Viem, 
rozčuľovali mnohých, mnohí s nimi nesúhlasili, ale neostávalo nám nič iné, iba ich 
rešpektovať a hľadať na ich základe formy práce. Pre celoročne pretrvávajúce 
opatrenia sa nazdávam, že je nemožné porovnávať život cirkevného zboru 
medziročne. Nastal pokles nielen všetkých zborových stretnutí, ale aj pokles 
účastníkov.  
 

Veríme, že práve prežívané obdobie raz pominie a tí, ktorí sa obávali vstúpiť do 
zhromaždenia, alebo im to nebolo pre obmedzenia umožnené, opäť nájdu cestu 
do spoločenstva. Všetko je a všetci sme v rukách Božích. 

1. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 
Bohoslužobný život počas celého uplynulého roka ovplyvňovali pandemické 
opatrenia. Služby Božie sa konali v rôznych obmedzeniach (1 osoba/15 m2, 
delenie podľa veku – do 65 rokov, nad 65 rokov, 30 zhromaždených osôb,  režim 
očkovaný-prekonaný-testovaný, režim očkovaný-prekonaný). V termínoch 1.1. – 
24.4. a 22.11.-18.12. bol zákaz konania služieb Božích (19 nedieľ, čo je o 4 nedele 
viac ako v r. 2020).  
Taktiež nie vždy bolo možné dodržať predpísaný agendálny poriadok služieb 
Božích. Niektoré služby Božie mali skrátený poriadok, aby bolo z časového 
hľadiska možné vykonať väčší počet služieb Božích. Služby Božie v chráme sa 
konali nielen v obvyklom čase o 8.30 hod., ale v období, keď sme zvýšili počet 
služieb Božích, konali sa aj o 9.15 hod.  
 

V chráme Božom v Kraľovanoch sa nedeľné služby Božie konali 55x s priemernou 
účasťou (ďalej len p.ú.) 24 ľudí (-5), čo je 8,7 % z celkového počtu členov.  
V Ľubochni, na obecnom úrade, sa konali služby Božie o 10.00 hod. v nepárnu 
nedeľu spolu 18x s p.ú. 9 členov (+1).  
V poslednú nedeľu v mesiaci a v čase zákazu vnútromisijných aktivít ako náhrada 
za detskú besiedku, sa v chráme Božom o 11.00 hod. konali Detské služby Božie 
spolu 11x s p.ú. 22 členov (0), z toho 12 detí (-1).  
 

V čase zákazu konania služieb Božích a v čase obmedzení vstupu na služby Božie 
(OTP, OP) boli domáce pobožnosti doručované do domácností v tlačenej 
a elektronickej podobe. Počas vianočných sviatkov bol cez facebookovú stránku 
realizovaný online prenos služieb Božích. Za technické vybavenie a realizáciu 
prenosu ďakujem br. Lukášovi Gregorovi a ses. Kristíne Kováčovej.  
 

Pôstne a adventné stredtýždňové večerné služby Božie sa pre zákaz konania 
služieb Božích nekonali.  
 

Kantorskou službou poslúžila predovšetkým ses. Terézia Hadová. Keď sa zo štúdia 
v zahraničí na čas vrátila ses. Agáta Hadová ochotne poslúžila aj ona. Od 25. 
decembra sa do kantorskej služby po materskej dovolenke vrátila ses. Katarína 
Schmidtová. Ses. Kristína Kováčová je momentálne na materskej dovolenke. 
Všetkým ses. kantorkám som veľmi vďačná za ich ústretovosť, ochotu 
a obetavosť.  
 

K spestreniu programu služieb Božích (29.8., 24.12., 25.12., 31.12.) hudobnými 
vstupmi prispeli deti: Anna Brdiarová (klavír), Daniel Brdiar (flauta), Nina Hadová 
(gitara), Martina Stankovianska (klavír), Viktória Tabačáková (husle). 
 



Kostolnícka služba prebiehala po rodinách podľa poradovníka v prvom polroku 
s mesačným striedaním a v druhom polroku s týždenným striedaním rodín. 
Zodpovednou osobou za organizáciu kostolníckej služby bola ses. Elena 
Babušiaková. Zvonenie a vykurovanie kostola zabezpečovala rod. Lepetová a br. 
Lukáš Gregor. Za kosenie za kostolom a za odpratávanie snehu pred kostolom boli 
zodpovední br. Dušan a Ján Hadovci. Miestnosť pre služby Božie v Ľubochni 
pripravovala ses. Mária Hadová. Všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorí sa 
zapojili do služby, patrí úprimná vďaka.  
 

Výnimočnou nedeľou bola Nedeľa pokánia (13.6.), v ktorú sme si opäť mohli 
pripomenúť požiar v chráme Božom (12.6.2011), ale kvôli zlej pandemickej situácii 
na službách Božích nebola prisluhovaná sviatosť Večere Pánovej. Poslednú 
augustovú nedeľu (29.8.) prijali žiaci, študenti a pedagógovia požehnanie na 
začiatku školského roku. V 19. nedeľu po Svätej Trojici (10.10.) sme v chráme 
ďakovali Pánu Bohu za úrodu našich záhrad, sadov a polí. V 21. nedeľu po Svätej 
Trojici (24. 10.) sme si pripomenuli Pamiatku posvätenia chrámu Božieho 
(19.10.1913).  
 

Z kazateľnice Božie slovo znelo aj z úst br. Mgr. J. Solivajsa (18.7.).  
 
2.  SVIATOSTI 
Božiu prítomnosť a blízkosť vnímame aj vo sviatostiach - v Krste svätom a vo 
Večeri Pánovej.  
Vo sviatosti Krstu svätého z Božej milosti posvätená voda obmýva pokrsteného 
z dedičného hriechu, a tak sa pokrstený stáva členom Božej rodiny, členom našej 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a členom nášho Cirkevného zboru 
Evanjelickej cirkvi a. v. Kraľovany. 
Vo sviatosti Večere Pánovej je každému kajúcemu hriešnikovi umožnené 
v spovedi vyznať svoje hriechy a prijať Božie odpustenie a pri stole Pánovom 
v posvätenom chlebe ako tele Kristovom a v posvätenom víne ako krvi Kristovej 
prijať uistenie o Božej milosti.   
Krst svätý 
Ku sviatosti boli prinesení 2 chlapci (0) a 4 dievčatá (+3). Kvôli zlej pandemickej 
situácii sa krsty konali aj mimo služieb Božích (3 cez služby Božie, 3 mimo služieb 
Božích). Samotným krstom predchádzala príprava rodičov a krstných rodičov.  
Večera Pánova 
Prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej bolo ovplyvňované pandemickými 
opatreniami. Týkalo sa to termínov i formy.  

V Kraľovanoch bola Večera Pánova prisluhovaná 3x (-1) na Kajúcu nedeľu, v 1. 
októbrovú nedeľu a na 4. adventnú nedeľu a v Ľubochni 2x (0) v 9. nedeľu po 
Svätej Trojici a na 4. adventnú nedeľu. 
V advente bola v chráme Božom prisluhovaná Večera Pánova aj v rámci 
individuálnej pastorálnej starostlivosti, ktorá bola pandemickými opatreniami 
povolená.  
Počas celého roka nebolo možné prisluhovať sviatosť z jedného kalicha. Preto 
prisluhovanie bolo realizované intinkciou (kňaz namočí oblátku do vína). 
Večera Pánova sa vždy konala v spojení so spoveďou.  
Spolu pristúpilo v rámci služieb Božích 30 mužov (-2) a 80 žien (+11), v domácnosti 
prijali sviatosť 1 muž (0) a 2 ženy (+1) a v Domove sociálnych služieb 1 muž; spolu 
bolo 114 komunikantov stola Pánovho (+11). 
 
3.  KONFIRMÁCIA 
Konfirmačná príprava a ani konfirmačná slávnosť sa nekonala, pretože nie sú deti 
v primeranom veku. 
 
4. BOHOSLUŽOBNÉ VÝKONY 
Sobáš 
Už tretí rok po sebe musíme skonštatovať, že v chráme Božom nebol uzavretý 
žiadny sobáš.  
Pohreb 
Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti 4 mužov (+3) a 3 ženy (-1). Pohrebné 
rozlúčky sa podľa priania pozostalej rodiny konali v chráme Božom (5) i v Dome 
smútku (2). Kvôli pandemickým opatreniam v rôznych režimoch i v rôznych 
poriadkoch. V období, keď bola z pohrebného obradu vylúčená širšia verejnosť, 
zaznel príhovor s duchovným povzbudením cez miestny rozhlas. Pohrebným 
rozlúčkam predchádzal rozhovor s pozostalou rodinou.  
 
5. BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE 
Detská besiedka 
Detská besiedka sa v termínoch 1.1. – 5.6 a 1.11. – 31.12. nekonala kvôli 
pandemickým opatreniam. Jej realizácia bola povolená v mesiacoch jún, 
september a október, kedy sa deti schádzali na fare v nedeľu o 11.00 hod. spolu 
11x (+5) s p.ú. 10 (-3). 
Ako už bolo spomenuté v časti „Bohoslužobný život“, v poslednú nedeľu v mesiaci 
a v čase zákazu vnútromisijných aktivít ako náhrada za detskú besiedku, sa 
v chráme Božom o 11.00 hod. konali Detské služby Božie.  



Prvý polrok sa deti na detskej besiedke venovali učeníkom Pána Ježiša a druhý 
polrok skúmali cestu izraelského národa z otroctva k slobode.  
Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii v uplynulom roku nebol Detský denný 
tábor. 
Dorast, mládež 
Stretávanie dorastu a mládeže sa nekonalo.   
Biblické hodiny dospelých 
Konanie biblických hodín dospelých bolo tiež obmedzené. Mohli sa realizovať 
v mesiacoch september, október a začiatok novembra spolu 6x s p.ú. 5. Niektoré 
stretnutia sa konali v chráme Božom a niektoré na farskom úrade. Pokračovali 
sme štúdiom knihy Zjavenie Jána.  
Spevokol   
Zmiešaný spevokol dospelých, ktorý má 11 členov, sa v uplynulom roku kvôli zlej 
pandemickej situácii nestretával.  
Iné vnútromisijné aktivity 
K iným vnútromisijným aktivitám CZ už niekoľko rokov patrí pečenie oblátok, ale 
to sa tento rok pre zlú pandemickú situácii nekonalo. Ale niekoľko rodín sa 
opätovne zapojilo do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ 
a poslali sme do Srbska vianočné darčeky pre detí zo sociálne slabších rodín. 
 
6. VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA  
Vyučovanie náboženstva má svoje miesto aj na Základnej škole v Ľubochni. Časť 
vyučovania sa konala prezenčne (vyučovanie v budove školy), časť dištančne 
(vyučovanie cez internet) podľa pandemických opatrení. V školskom roku 
2021/2022 navštevuje náboženskú výchovu na 1. stupni 11 žiakov a na 2. stupni 9 
žiakov.  
                                                                
7. EVANJELICKÁ TLAČ 
Do domácností CZ pravidelne prichádzal týždenník Evanjelický posol spod Tatier, 
detský časopis Dúha, mesačník Evanjelický východ a týždenník Lutherus. V r. 2021 
boli opäť predávané Tranovského kalendáre, stolové kalendáre, nástenné 
kalendáre, čítanie na každý deň Tesnou bránou a Chlieb náš každodenný. Bolo 
vydaných šesť čísel zbor. časopisu. 
  
8. PASTORÁLNA ČINNOSŤ 
V r. 2021 bolo vykonaných 10 pastorálnych návštev.  
 
 

9. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 
Zborové presbyterstvo (ďalej len ZP) má momentálne 13 členov a zasadnutie ZP 
sa kvôli zlej pandemickej situácii konalo len 1x (26.5.).  
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).  
 
10. MIMOZBOROVÁ ČINNOSŤ FARÁRA 
- konseniorka za Oravu (od 22.8.2021) 
- riadny člen Seniorálneho presbyterstva Liptovsko-oravského seniorátu (LOS) 
- náhradný delegát na Dištriktuálny konvent Východného dištriktu (VD) 
- náhradný delegát na Synodu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku  
 

Zúčastnila som sa: 
- Seniorálnych pastorálnych konferencií LOS (2. pondelok v mesiaci) 
- so ses. zapisovateľkou online školenia zapisovateľov (4. 2.) 
- zasadnutí Seniorálneho presbyterstva LOS  
- s br. dozorcom Kandidačnej porady LOS v Jasenovej (14.5.) 
- administrovala som CZ Párnica (16.7. – 3.11.) 
- pohrebu br. zástupcu sen. dozorcu Jána Dudáša (3.11.)  
- online zasadnutia Dištriktuálneho konventu (3.8.) 
- inštalácie ses. farárky Mgr. Jany Velebírovej – Hudákovej v CZ Važec (21.8.) 
- s delegátmi CZ Seniorálneho konventu vo Važci (22.8.) 
- inštalácie br. farára Mgr. Mariána Gregu v CZ Bardejov (15.9.) 
- ordinácie novokňazov v CZ Svätý Kríž – Lazisko (25.9.) 
- nahrávania online zamyslení pre ECAV (28.9.)  
 
11. ZBOROVÝ ARCHÍV, KNIŽNICA, KRONIKA, INVENTÁR 
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. Monikou 
Hadovou. Súpis inventáru sa nachádza na inventarizačných kartách.  
 
12. POČET ČLENOV V ZBORE                   
R. 2021 sme otvárali v počte 278 členov CZ. Pokrstených bolo 6 detí, odhlásený 
z CZ bol 1 člen, pochovaní boli 4 bratia a 3 sestry. Teda r. 2021 sme uzatvárali 
s počtom 276 členov CZ (Kraľovany – 221, Rojkov – 7, Ľubochňa – 21, Stankovany 
– 8, Švošov – 6, Hubová - 4, Komjatná – 1, Šútovo – 1, Martin – 3, Turčianske 
Teplice - 4).         



Keďže sú už známe výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa konalo 
v r. 2021, prikladám aj tie s porovnaním s predošlými dvomi sčítaniami z r. 2001 
a r. 2011. 

 
Legenda:  
Počet obyvateľov - podľa sčítania 2001, 2011, 2021 
Počet ECAV – počet hlásiacich sa obyvateľov k ECAV podľa sčítania 2001, 2011, 2021 
Počet v evidencii CZ – počet prihlásených a v kartotéke evidovaných členov nášho CZ 
                    
 
 
 

13. HOSPODÁRSKY ŽIVOT ZBORU 
Boli vykonané nasledovné práce: nákup premietacej techniky (projektor a plátno), 
obstaranie palivového dreva a uhlia 
 

Réžia CZ je hradená z ofier, milodarov a cirkevných príspevkov.  
Na zasadnutí zborového konventu v r. 2021 bolo prijaté uznesenie, na základe 
ktorého sa cirkevný príspevok na r. 2022 zvýšil (z 10 Eur/člen/rok na 12 
Eur/člen/rok). Je možné ho platiť jednorázovo alebo na splátky v hotovosti u ses. 
pokladníčky Eleny Babušiakovej, 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.  
Taktiež vám ponúkame možnosť svoj cirkevný zbor podporovať pravidelne tak, že 
si zadáte trvalý príkaz platieb z vášho účtu na účet cirkevného zboru.  
Pri pohľade na cirkevný príspevok konštatujeme, že momentálne evidujeme 11 
členov (6 rodín), ktorí neuhradili príspevok za r. 2021, 18 členov (9 rodín), ktorí 
nemajú zaplatené za viac rokov.  
 

V r. 2021 prispel CZ oferami 395,- Eur (ofera pre Moravu, na Fond vzdelávania, 
pre Evanjelickú materskú školu Magdalénka v Liptovskom Mikuláši, na opravu 
kostola v Kráľovej Lehote, pre Svetový luteránsky zväz).  
 

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). 
 

ZÁVER 
Ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa k svojej cirkvi prihlásili v rámci sčítania 
obyvateľov. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste súčasťou nášho cirkevného zboru. 
Ďakujem všetkým vám, ktorí svoju cirkev a svoj zbor milujete. Ďakujem vám za 
vaše modlitby, v ktorých prosíte o Božie požehnanie pre svoj zbor. Ďakujem vám 
za to, že ste súčasťou nášho spoločenstva. Ďakujem za každé milé stretnutie 
v chráme i mimo neho. Ďakujem za každú podanú ruku pomoci, za vašu finančnú  
podporu zboru, ktorá bola aj v čase, keď bolo zakázané alebo obmedzené 
zhromažďovanie. Ďakujem svojmu Bohu za každého jedného z vás.  
Zároveň vás prosím, odpustite mi, ak som vás v niečom sklamala, ak som 
pochybila. 
Spoločne hľaďme na uplynulý rok a viďme, čo Pán Boh v ňom pre nás urobil. Jeho 
milostivé konanie očakávajme v dňoch, ktoré nás ešte len čakajú a už dnes 
ďakujme za to, že Mu môžeme dôverovať, lebo Jeho milosti bola, je i bude pri nás 
a pre nás.   

OBEC Kraľovany Hubová Ľubochňa Stankovany 
Rojkov 

Švošov SPOLU 

POČET 
OBYVATEĽOV 
2001 

469 1067 1081 1234 810  

POČET ECAV 
2001 

309 15 45 20 9 398 

POČET 
V EVIDENCII 
CZ 2001 

     330 

       

POČET 
OBYVATEĽOV 
2011 

458 1007 1060 1212 825  

POČET ECAV 
2011 

251 10 35 24 9 329 

POČET 
V EVIDENCII 
CZ 2011 

     308 

       

POČET 
OBYVATEĽOV 
2021 

430 1079 1074 1149 856  

POČET ECAV 
2021 

219 14 30 27 12 302 

POČET 
V EVIDENCII 
CZ 2021 

     278 

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


OOKKIIEENNKKOO  PPRREE  DDEETTII  
 
 
 
 
Úloha č. 1: 
Zima ešte kraľuje,  
preto sa ešte stále treba  
obliekať teplo.  
Pomôž starým mamám  
dokončiť šály pre ich vnúčatá 
podľa začatého vzoru.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Úloha č. 2: 
Vtáčiky v zime nemajú  
čo jesť. Preto sa o nich 
staráme aj my ľudia.  
Zisti, ktorý vtáčik priletí  
k potrave ako prvý?  

  

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

Bože, 

ďakujeme za všetko, čo bolo, je i bude. 

Za chvíle zdaru i vypätia, za lásku i odmietanie,  

za úspech i neúspech. 
 

Za oči, ktoré otváraš nám - ale aj iným pre nás. 
 

Za silu, ktorú nám dávaš pre každodenné úlohy, 

za motivácie, ktoré rozbíjajú všednosť,  

ďakujeme za inšpirácie k dobru, za vytrvalosť. 
 

Ďakujeme za každého človeka, ktorý nám dáva najavo,  

že sme pre neho dôležití. 
 

Ďakujeme aj za slabosť, lebo nás učí citlivosti, 

za utrpenie, v ktorom môžeme cítiť zvláštnu podporu. 
 

Ďakujeme za každé porozumenie, uznanie, pocit bezpečia. 
 

Ďakujeme za tých, ktorí vytvárajú náš domov,  

za ľudí, ktorí sa obetujú v starostlivosti  

o svojich rodičov, partnerov, deti 

odovzdaní Tebe i svojim milovaným. 

Nech sa ich láska stane svetlom a pomocou všetkým,  

ktorí ich potrebujú vidieť a zažiť. 
 

Prosíme ostaň s nami.  

Veď naše kroky k dôvere a očakávaniu dobrého  

v každom našom novom začiatku.  Amen 

 
                                                                            autor: Pánu Bohu známa sestra  
                                                                                         z nášho cirkevného zboru 
 
 
 

                        PRÍBEH:     O vojne, ktorá nebola 
 

Dvom susediacim krajinám hrozila vojna a vojská si už rozložili svoje tábory po 

oboch stranách hraníc. Velitelia vyslali vyzvedačov, aby preskúmali útok na 

protivníka. 

Obe prieskumné čaty povedali svojim veliteľom to isté: 

Existuje len jedno miesto, cez ktoré možno prejsť do krajiny suseda; ale práve 

na tom mieste stojí chalupa chudobného sedliaka. Býva tam spolu s manželkou 

a dieťaťom. Majú sa radi a sú šťastní. Mohli by sme povedať, že sú 

najšťastnejší na svete. Ak tade prejdú naše vojská, bude zničené veľké 

šťastie. Preto, zakončili prieskumníci, nemôže byť nijaká vojna.  

Po vypočutí správy – rozpráva táto pekná čínska bájka, ani jeden z vojvodcov 

sa neodvážil vydať rozkaz na prekročenie hranice.  

                                                                                           (Z knihy O kázni a dáždnikoch) 
 

          
 
Drahý Bože,  
prosíme o pokoj do našich vzťahov,  
                o porozumenie do našich rodín,  
                o mier medzi národmi.  
Nech Tvoja láska naplní naše srdcia a navzájom nás spája, 
          Tvoja ochota odpustiť sa stane našou motiváciou k odpusteniu, 
          Tvoja blízkosť k nám je nám vzorom našej blízkosti k ľuďom vôkol nás. 
Nech sa stane Tvoja vôľa,  náš Pane.  Amen 
 
 
                    
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

Drahí bratia a sestry, 
srdečne vás všetkých pozývame 

na  
 

NEDEĽNÉ SLUŽBY BOŽIE 
so zasadnutím  

VÝROČNÉHO ZBOROVÉHO KONVENTU 
 

v nedeľu o 8.30 hod. 
v chráme Božom v Kraľovanoch.  

 
 

DETSKÁ BESIEDKA  
sa bude konať 

o 11.00 hod. na farskom úrade 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drahí bratia a sestry, 

prajeme vám, 
nech vás Hospodin, náš Boh,  

chráni od všetkého zlého na tele i na duchu,  
nech vás vedie všetkými cestami a cestičkami vášho života 

a nech vám je blízky v každom čase.   

  


