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Ku krížu sa utiekam... 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

SSLLOOVVOO  NNAA  ÚÚVVOODD  
 
                                           Akoby len včera sme prežívali vianočné sviatky  
                                           a už tu máme ďalšie významné sviatočné dni  
                                           cirkevného roku.  
                                           Nastal nám čas Veľkej noci a s ňou spomienka  
                                           na ukrižovanie, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša.  
                                           Spomienka na obeť, ktorú Boží Syn priniesol pre nás... 
  

                                           Vaše oči sa práve začítali do prvých riadkov nového čísla 
                                           zborového časopisu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku    
                                           Kraľovany, ktorý vychádza ako občasník.  
                                            

                                           Okrem tohto úvodu, nájdete v ňom zvesť Božieho slova,   
                                           niečo zaujímavé z Božej lekárne, trošku poézie,  
                                           okienko pre našich najmladších, informácie z výročného             
                                           zborového konventu, Pastiersky list Zboru biskupov  
                                           i pozvanie na najbližšie stretnutia, ktoré sa budú konať  
                                           v našom cirkevnom zbore.  
 

                                           Prajeme vám nech vám chvíle s našim časopisom  
                                           prinesú pokoj, radosť a požehnanie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Ku krížu sa utiekam, 

veď inde nenachádzam,  

pre dušu pokoj a mier. 

 

Tam sa skloním v kajúcnosti, 

zložím ťarchu neprávosti, 

kde Nevinný tak trpel. 

 
                            (Evanjelický spevník č. 96,1.verš) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

KKÁÁZZEEŇŇ::         „„OOttáázzkkaa  VVeeľľkkééhhoo  ppiiaattkkuu““  
 

„Povedal (Pilát) Židom: Ajhľa, váš kráľ! Ale oni skríkli: Preč s Ním, preč, ukrižuj Ho!“    
                                                                                                                                            (J 19,14-15) 
 

Opustený. Zapretý. Zradený. Zajatý. Súdený. Odvrhnutý. Znenávidený. Potupený. 
Vysmievaný. Bitý a bičovaný. Opľúvaný a palicovaný. Odsúdený. Ukrižovaný. 
Provokovaný. Mŕtvy.  
To sú všetko prívlastky jedného muža, ktoré získal za jeden jediný deň. To sú 
všetko opisy reality, ktorá sa v Kristovom živote stala.  
 

Stala sa, lebo sa mala stať. Bol to plán. Náš ľudský rozum nám podsúva otázku: Bol 
to diabolský plán, keď to všetko sa naplnilo za jeden deň pri jednom človeku? Veď 
je to hrozné už len počúvať, nie to ešte zažiť.  
Práve naopak, ten muž a to dianie bolo súčasťou Božieho plánu. A či to môže Pán 
Boh také niečo naplánovať, či to môže dovoliť, aby sa to všetko stalo jednému 
človeku? Môže, lebo ten človek, ten muž bol obeťou a bol Jeho Synom. A nie ani 
nenávideným Synom, ale milovaným jediným Synom. Synom, ktorému nesmieme 
zabudnúť dať prívlastok aj – poslušný.  
 

Pán Ježiš bol poslušným Božím Synom. Vzdal sa svojho majestátu, narodil sa ako 
syn Márie a Jozefa z Nazaretu a keď sa stal mužom z vlastnej vôle, presvedčenia 
a poslušnosti voči nebeskému Otcovi sa vydal cestou pokory, obetavosti a lásky. 
Mal moc uzdravovať, kriesiť, robiť divy a zázraky. Ľudia Ho bližšie spoznávali podľa 
slov i skutkov. Ukazovali na Neho: Ajhľa, to je ten Ježiš, Učiteľ a Majster. Ajhľa, 
tohto muža sa oplatí počúvať, lebo múdro hovorí. Ajhľa, to je ten, ktorý dokázal 
uzdraviť aj malomocných, aj slepca, aj chromého a mnohých ďalších. Ajhľa, to je 
muž, ktorý vzkriesil Lazara, Jairovu dcéru, aj mládenca v Naime. To je ten, ktorý 
zázračne nasýtil zástupy, ktorý dokázal chodiť po hladine, ktorý utíšil búrku. Ajhľa, 
to je on.  
 

A ajhľa zaznelo aj vtedy, keď stál po boku miestodržiteľa Piláta Pontského. On 
povedal zhromaždenému židovskému národu: „Ajhľa, váš kráľ!“ 
 

Keď učil v synagógach, v chráme i na uliciach ľudia Ho nasledovali, lebo chceli 
počuť obsah Jeho rečí. Chodili k Nemu po radu. Nasledovali Ho na mnohých 
miestach, lebo chceli byť svedkami divov, ktoré sa udejú v Jeho prítomnosti. 
Chodili za Ním a prinášali k Nemu svojich chorých blízkych s prosbou, aby im 
pomohol. Obracali sa na Neho aj v tej najžalostnejšej situácii, keď život unikal, keď 
sa srdce zastavilo, hlas zatíchol. Mnohí Ho denne vyhľadávali, lebo Ho chceli 
počúvať, lebo Ho chceli vidieť, sprevádzať, lebo mnohí Mu verili, že zmení veci 
v spoločnosti, zmení veci v ich živote.  



Ale situácia sa zmenila. Keď Pilát Pontský vo Veľký Piatok poukázal na Pána Ježiša: 
„Ajhľa, váš kráľ!“, nebola tam zo strany zástupu ani úcta, ani odhodlanie 
nasledovať Pána Ježiša, ani túžba počúvať Jeho slová, ani snaha byť svedkom Jeho 
skutkov, ani sympatie, či uznanie. Bolo tam počuť len organizovaný výkrik 
mnohých: „Preč s Ním, preč, ukrižuj Ho!“ 
 

Totiž tí, ktorí tak veľa snahy vynaložili, aby Pánovi Ježišovi ublížili, tí, ktorým tak 
veľmi vadil, lebo poukazoval na ich chyby, tí, ktorí mali svoj plán a chceli Ho už 
silou-mocou dotiahnuť dokonca, tí, ktorí si na Jeho zradu zaplatili aj jedného 
z učeníkom Pána Ježiša - veľkňazi, zákonníci, farizeji, tí využili silu davu. Nahovorili 
ľuďom, čo majú na pokyn kričať. Mnohí možno ani nechápali, čo sa tam deje. 
Mnohí ani nechápali, čo, prečo, komu a o kom budú mať kričať. Ďalší uverili 
klamstvu, ktoré o Pánovi Ježišovi počuli, ktoré aj pred židovskú radu predložili 
falošní svedkovia o Jeho rúhaní sa Bohu, chrámu i cisárovi. A iní možno čakali, 
možno tak ako aj zradca Judáš, že keď bude Pán Ježiš zatlačený do kúta, konečne 
urobí niečo svetoborné a prevezme svoju moc, moc z rúk Rím, moc, ktorá bude 
židovský národ viesť k úplnej slobode. Hoci vôbec nechápali, že On smeroval 
k niečomu svetobornému, pre ktoré prišiel na zem. Nevideli, že On je naozaj ten, 
ktorý prinesie slobodu, ale nielen pre ich národ, ale pre všetky národy. Nie však 
slobodu z rímskych rúk, ale z pazúrov diabla, hriechu a večnej smrti.  
Zástupy stojace pred vládnou budovou sa však zmohli len na jedno jediné. Keď 
Pilát o Pánovi Ježišovi povedal: „Ajhľa, váš Kráľ!“, kričali: „Preč s Ním, preč, ukrižuj 
Ho!“ 
 

Keď mám pred očami ten obraz, na ktorom vidím Piláta, Pána Ježiša, veľký zástup 
ľudí a počujem ich burácanie: „Preč s Ním, preč, ukrižuj Ho!“, je mi tak smutno. 
Ten, ktorý sa usiloval o pokoj, lásku, je uprostred totálneho nepokoja a o tom, že 
by Mu niekto prejavil lásku, nemôže byť ani reči. Mám taký „tik“, asi materinský, 
Ho chrániť, ako sa snažím pred zlým, krutosťou, nenávisťou chrániť svoje dieťa.  
 

Ale Pán Ježiš toto nepotrebuje. Nie je dieťaťom. Je skutočným Kráľom, ktorý kráča 
v ústrety tomu, prečo prišiel na zem. Tá zrada, ani potupný súd, ani odsudzujúce 
hulákanie zástupu, ani necitlivé zaobchádzanie vojakov a ani ukrižovanie, Ho 
nemohlo zbaviť Jeho kráľovského pôvodu. Práve naopak, ako Kráľ bojoval za svoj 
ľud a zvíťazil.  
Hoci vtedy sa to ani Jeho matke, ani Jeho učeníkom, ani mocným krajiny, ani 
vojakom a zástupom a ani spoluodsúdeným nemuselo tak javiť. Veď na kríži viselo 
doráňané, zakrvavené telo len v spodnom odeve. Muž opustený, na kríži 
mnohými posmievaný, ktorý v jednej zúfalej chvíli volal pre mnohých 

nezrozumiteľné slová: „Éli, Éli, lama sabachtani.“, ktorými sa, podľa vzoru 
žalmistu, modlil k svojmu Bohu: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil.“  
A napriek tomu, čo videli ľudské oči, pravdou bolo, že na golgotskom kríži 
zomieral Kráľ kráľov, bojujúci za záchranu svojho ľudu a boj vyhral.  
 

Boj aj za teba, aj za mňa. Svojou vlastnou smrťou nás vykúpil z moci večnej smrti, 
ktorá si mala po smrti nášho tela prevziať vládu nad nami ako trest za naše 
vykonané hriechy. Pán Ježiš však priniesol obeť raz a je platná pre všetkých 
kajúcich hriešnikov, teda aj pre nás. A tak môžeme dnes s celým kresťanským 
svetom vyznávať: Pán Ježiš, Bohom Otcom poslaný jednorodenný a milovaný Syn, 
svoje poslanie, svoje dielo dokonal – spasenie vydobil pre nás. Ten na kríži – naša 
spása. Ten na kríži – náš Kráľ. Ajhľa, náš Kráľ. 
 

Už sme počuli, ako na takéto predstavenie Pána Ježiša, zareagoval zástup 
zhromaždený pred vládnou budovou. V tej chvíli Ho odmietli uznať za svojho 
Kráľa. Alebo presnejšie povedané, odmietli Ho úplne; nielen zo svojej spoločnosti, 
ale aj zo svojho života. Ba mal zmiznúť aj z povrch zemského, veď ich slová zneli 
jasne: „Preč s Ním, preč, ukrižuj Ho!“ 
Bratia a sestry, aké sú naše slová, ktoré znejú v súvislosti s Pánom Ježišom, Božím 
Synom, ukrižovaným Vykupiteľom, ktorý na Golgote zomieral pre teba i pre mňa, 
pre naše rodiny, pre našich predkov i potomkov? Aj my sa Ho vzdávame kvôli 
niečomu, čo nám niekto o Ňom nahovoril? Aj my Ho zavrhujeme, lebo veľmi vidí 
do našich životov a Jeho slovo nám nie je vždy milé? Aj my Ho od seba odháňame, 
lebo to, ako riadi náš život, aké požiadavky má pre nás, nie je podľa našich 
predstáv? Alebo túžime ohraničiť Jeho vládu v našom živote, načasovať Jeho 
prítomnosť na čas len v chráme?  
 

Pozor na to! Nemožno v plnej vážnosti a úprimnosti kričať „ukrižuj“ a aj slávne 
„hosana“! Nemožno Ho v jednu chvíľu milovať a hneď vo chvíľu druhú nenávidieť. 
Nemožno Ho nasledovať a zároveň sa tváriť, že neexistuje. Buď je naším Kráľom 
vo všetkých chvíľach nášho života, ktorému do Jeho prebitých dlaní odovzdáme 
celý svoj život, alebo nečakajme, že nám nimi bude udeľovať požehnanie a štedro 
dávať dary duchovné i telesné.  
 

Kristus Kráľ zomieral na kríži. Ten fakt nezmeníme. Môžeme však zmeniť svoj 
pohľad na Neho, svoj postoj k Nemu, svoje reči o Ňom. Aby sa nešíril pokyn Ho 
nenávidieť, ale milovať. Jeho preliatu krv vnímať ako prostriedok nášho očistenia 
od hriechov. Jeho utrpenie a smrť ako spôsob našej záchrany pre večný život.  
 

Ajhľa, váš Kráľ! To je základ zvesti Veľkého piatku. To je základ zvesti, ktorú máme 
šíriť ďalej – zvesti o diele nášho Vykupiteľa, Kráľa kráľov.    Amen  



PPrrííbbeehh::        OO  kkrríížžoocchh  
 
Stará legenda rozpráva o ľuďoch, ktorí niesli so 
sebou svoje kríže. Jednému z pútnikov sa 
zdalo, že jeho kríž je veľmi dlhý, a tak z neho 
kúsok odpílil.  
Po dlhej ceste všetci zastali nad priepasťou. Na 
druhom brehu bolo už vidieť ako na dlani 
zasľúbenú zem. Ale neviedol tam nijaký most. 
Pútnici po malej chvíli váhania položili svoje 
kríže ponad priepasť. Všetky kríže dĺžkou 
vyhovovali a stali sa mostom. Len ten odrezaný 
bol krátky. Jeho majiteľ zostal stáť smutný 
a bezradný.  

 
Pán Boh dáva presne to, čo je pre nás a čo potrebujeme.  
Kríž – jediná cesta k večnosti strávenej v Božej blízkosti. 

 
„Neexistuje iný most do neba než kríž.“   (Abraham a Santa Clara) 

 

  
  

PPaassttiieerrsskkyy  lliisstt    

ZZbboorruu  bbiisskkuuppoovv  EECCAAVV  nnaa  SSlloovveennsskkuu  

  
Milé sestry a milí bratia, 
Veľkonočná nedeľa je v znamení víťazstva. Víťazstva Pána Ježiša Krista nad 
smrťou, hriechom, peklom a diablom. Jeho vzkriesenie je pre všetkých nás, Jeho 
nasledovníkov istotou: ako On žije aj my budeme žiť! Môžeme s radostným 
pohnutím volať s apoštolom Pavlom: „Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó 
smrť, osteň tvoj? Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka 
Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!“ (1 K 15,55-57) 
 

V znamení tohto Kristovho víťazstva môžeme vstupovať aj do údolí tieňov smrti, 
do bolesti a zármutku, do ľudských tragédií spôsobovaných v tomto čase najmä 
vojnou na Ukrajine a do tejto temnoty prinášať svetlo Kristovho víťazstva. 
 

Paradoxne, práve v týchto ťažkých časoch, svetlo Kristovho víťazstva žiari 
najjasnejšie. Cez skutky lásky voči tým najmenším, najnúdznejším, 
najodkázanejším. Sme veľmi vďační a povzbudení každým prejavom vašej pomoci, 
solidarity, obetavosti. Ďakujeme za všetky vaše modlitby a prosíme, aby ste v nich 
vytrvali, ako aj v praktickej pomoci všetkým, ktorí ju potrebujú. Veľmi nás teší, že 
toľkí bratia a sestry v našej cirkvi, sa zapojili do pomoci postihnutým vojnou. 
Vydávajú krásne svedectvo o tom, že nežijeme len uzavretí v našich 
bohoslužobných priestoroch, ale dokážeme vyjsť a niesť svetlo evanjelia veľmi 
praktickým spôsobom. 
 

Zároveň chceme s plnou vážnosťou upozorniť, že vlna solidarity a pomoci sa 
rýchlo môže obrátiť na vlnu odporu a nevraživosti. Prosíme, nedovoľme to, 
premáhajme všetko zlo v moci Kristovho vzkriesenia.  
 

Rovnako tak vyzývame a prosíme o dobro medzi nami, v cirkvi. Pán Ježiš porazil 
našich kľúčových duchovných nepriateľov – hriech a smrť, ale je zarážajúce, koľko 
nepriateľstva a urážok dokážu vyprodukovať v cirkvi tí, ktorí Mu patria. Zdržme sa 
takéhoto konania. Nemôže s ním prísť Božie požehnanie.  
 

Pripomíname ešte jednu, pre našu cirkev veľmi dôležitú udalosť a tou je voľba 
generálneho dozorcu. Prosíme, aby ste v nej pristúpili s plnou zodpovednosťou, je 
to pre vývoj a smerovanie našej cirkvi veľmi dôležité.  
 

Sme vďační, že už nás neobmedzujú protipandemické opatrenia, ďakujeme Pánu 
Bohu za ústup pandémie. Prosíme a vyzývame vás, aby ste neustupovali z aktívnej 
účasti na živote našej cirkvi. Aby ste sa vrátili do živých zhromaždení, podobne ako 
emauzskí učeníci, ktorým po stretnutí so Vzkrieseným zahorelo srdce, otočili sa 
a vrátili do Jeruzalema.  
 

„A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele 
Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“  (1 K 15,58) 
 

Prajeme vám Veľkonočné sviatky prežité v znamení Kristovho víťazstva.  
 

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV 
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV 
Peter Mihoč, biskup VD ECAV  

  



TTvvoorriivvéé  ddiieellnnee::      JJaarrnnýý  vveenniieecc  nnaa  ddvveerree  

 
Asi v každej našej domácnosti sa občas nachádza papierová forma z kúpnych 
slepačích vajíčok. Nemusíme ju po použití všetkých vajíčok hneď vyhodiť. Môžeme 
ju ešte využiť ako materiál na dekoráciu.  
 
 

Návod 
1. Formu rozstriháme tak, aby 
sme si zachovali jednotlivé 
„priehlbinky“. 
2. Z každej vzniknutej časti 
vystrihneme kvietok. Tvar 
lupienkov urobíme podľa 
vlastnej fantázie.  

 
 

3. Kvietok vymaľujeme.  
4. Do stredu kvietka nalepíme 
sekundovým lepidlom alebo 
tavnou pištoľou korálku. 
5. Z tvrdého papiera alebo 
kartónu vystrihneme kruh podľa 
veľkosti, aký chceme mať 
výsledný veniec.  
6. Na papierový kruh postupne 
lepíme pripravené kvietky.  
 

 
7. Na doplnenie môžeme si vyrobiť aj papierové listy, alebo veniec dozdobiť 
veľkonočnými vajíčkami, korálkami a čímkoľvek, čo nám ponúkne naša fantázia.  
 
 
 

  

  

  

DDrržžmmee  ssaa  kkrríížžaa     

 
Tri kríže na Golgote 
na Veľký piatok stáli, 
zástupy mnohých ľudí 
sa na ne pozerali. 
Tam, na prostrednom kríži 
Syn Boží, Pán nevinný 
prinášal svätú obeť  
za mnohé naše viny.                        Tam pošliapal Pán Ježiš 
                                                             víťazne hlavu hada. 
                                                             Tak v kríži vykúpenie 
                                                             má každý, kto ho hľadá 
                                                             tak v kríži máme milosť, 
                                                             raj máme otvorený: 
                                                             nuž, len sa držme kríža,  
A prešlo mnoho rokov.                     do smrti buďme verní. 
No, ľudské pokolenie 
si váži ten dar lásky, 
to drahé vykúpenie: 
kríž zdobí veže chrámov, 
kríž dáva žitiu ceny, 
nuž, len sa držme kríža, 
do smrti buďme verní!                     Kríž zdobí každý oltár, 
                                                             kresťanov zjednocuje, 
                                                             kríž sníma hriechy sveta, 
                                                             z múk pekla vytrhuje,  
                                                             v slabosti dáva silu, 
                                                             kríž smrť na život mení: 
                                                             nuž, len sa držme kríža, 
Pod krížom Tvojím, Pane,                do smrti buďme verní! 
i dnes Ti sľubujeme: 
keď Ty si umrel za nás,  
my pre Teba žiť chceme. 
nič neskláti nám vieru, 
budeme stáli, pevní, 
do smrti, Spasiteľu, 
Ti zostaneme verní!                                                            (Autor:  Ján Lacko) 



OOKKIIEENNKKOO  PPRREE  DDEETTII  
 
            Úloha č. 1:  Vyfarbi podľa pokynov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Úloha č. 2:  Pomôž nájsť Pánovi Ježišovi cestu na vrch Golgota. 

 
 
 
 
 
 



           
                                  Z BOŽEJ LEKÁRNE:         

                                                                      Podbeľ lekársky               
                                                                

 
INÝ NÁZOV    
konské kopyto, matkino líčko, podbiel, podbelie, podkovka, býčia nôžka 
 
CHARAKTERISTIKA 
Podbeľ lekársky má malé žlté kvietky. Kvitne zavčasu na jar takmer vo všetkých 
oblastiach Slovenska. Najčastejšie ho nájdete rásť na lúkach, poliach, pri cestách, 
rastie vo vlhkom, ale aj suchom prostredí. Okrem Slovenska sa vyskytuje takmer 
v celej Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike. 
 
VYUŽITIE 
Z podbeľu je možné využiť ako prírodný liek takmer všetko. Zdraviu prospešné sú 
kvety, listy aj koreň rastlinky.  

• protizápalové účinky 

• liečba kašľa, astmy, bronchitídy, čierneho kašľu, zápalu priedušiek či 
laryngitídy 

• úľava od kožných problémov 

• liečba ekzémov, vredov a zápalov kože 
 

PODBEĽOVÝ ČAJ 
1 čajovú lyžičku kvetu zalejte 2,5 dcl vriacej vody. 

Lúhujte 8-11 minút. 
Pite 2x za deň. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                                              

                                                                    TTOO  NNAAJJDDÔÔLLEEŽŽIITTEEJJŠŠIIEE    

                                                                                          ZZ  VVÝÝRROOČČNNÉÉHHOO    

                                                                                                ZZBBOORROOVVÉÉHHOO    

                                                                                                      KKOONNVVEENNTTUU  

  
V nedeľu 20. februára 2022 sa konal výročný zborový konvent nášho Cirkevného 
zboru. Z 276 členov cirkevného zboru bolo prítomných 15 členov s hlasovacím 
právom (člen cirkevného zboru nad 18 rokov).  
 

Po zriadení konventu zazneli správy za r. 2021: kňazská správa, správa 
hospodárskeho výboru, správa revíznej komisie. Bol prečítaný hospodársky výkaz 
za r. 2021 a prednesený návrh rozpočtu na r. 2022.  
 

Zhodnotené boli vykonané práce v r. 2021: zakúpenie techniky – premietacie 
plátno a projektor, obstaranie palivového dreva a uhlia.  
Predstavený bol plán prác na r. 2022: zakúpenie stojana na bicykle ku kostolu, 
oprava stropu za organom, zakúpenie vysávača do kostola, obstaranie palivového 
dreva, uhlia a brikiet, zakúpenie dvoch stavaných skríň na faru, zateplenie podlahy 
v jednej izbe na fare a výmena dvoch okien na fare.  
 

Taktiež zaznelo hodnotenie kostolníckej služby za uplynulý rok a poďakovanie 
všetkým ochotným a obetavým bratom a sestrám, ktorí sa zapojili do tejto služby. 
Opätovne je pred nami výzva hľadať ochotnú osobu, ktorá by týmto spôsobom 
slúžiť v našom cirkevnom zbore. Preto predkladáme aj pred vás túto výzvu. Kým 
nebude toto miesto zborovej kostolníčky obsadené, bude pokračovať služba po 
rodinách s týždenným striedaním.    
 

Výška cirkevného príspevku zostáva nezmenená (12 Eur/člen/rok).  
Pre pripomenutie: cirkevný príspevok je možné platiť jednorázovo alebo na 
splátky  
a/ v hotovosti: u ses. pokladníčky Eleny Babušiakovej 
                           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 
 
 



 
Drahí bratia a sestry, 

srdečne vás pozývame 
na  

SLUŽBY BOŽIE 
 

ZELENÝ ŠTVRTOK (14. apríl) s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej 
chrám Boží v Kraľovanoch        16.30 hod. 
 
VEĽKÝ PIATOK (15. apríl) s čítaním pašií 
chrám Boží v Kraľovanoch         8.30 hod. 
 
1. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ (17. apríl) 
chrám Boží v Kraľovanoch         8.30 hod. 
obecný úrad v Ľubochni           10.00 hod. 
 
2. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ (18. apríl) 
chrám Boží v Kraľovanoch         8.30 hod.  
 

 
 

VEĽKONOČNÚ AKADÉMIU 
slova a hudby 

od detí a dospelých – pre deti a dospelých 
 

1. slávnosť veľkonočná (17. apríl) o 14.00 hod. v chráme Božom 
 

 
 

STRETNUTIE DETÍ CIRKEVNÝCH ZBOROV ORAVY 
Biela sobota (16. apríl) o 8.30 hod. v kultúrnom dome vo Veličnej 

(bližšie informácie na farskom úrade) 
 
 
 

 
 
 

 
 

Drahí bratia a sestry, 
prajeme vám, 

aby  
zvesť veľkonočných sviatkov 

o UKRIŽOVANOM a VZKRIESENOM 
bola pre vás  
prameňom  

NÁDEJE,  
RADOSTI  

a  
POKOJA.  

 
 

  


