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SSLLOOVVOO  NNAA  ÚÚVVOODD  
 
 
                                 Drahý čitateľ,  
                                 tvoje oči práve čítajú prvé slová  
                                 nového čísla zborového časopisu  
                                 Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kraľovany, 
                                 ktorý vychádza ako občasník.  
 
                                 Vydávame ho s túžbou, aby ti spríjemnil chvíle,  
                                 vyčaril úsmev na tvári, povzbudil vo viere,  
                                 vyvolal príjemné spomienky, bol motiváciou  
                                 pre nové každodenné začiatky  
                                 a priniesol nové informácie.  
 
                                 Na prelome rokov sme urobili krok vpred  
                                 a nastúpili sme na ešte neznámu cestu nového  
                                 kalendárneho roka. Ale chceme urobiť na chvíľu  
                                 aj krok späť a poohliadnuť sa na to, čo sme  
                                 prežili v uplynulom roku v našom  
                                 cirkevnom zbore. Preto v rámci tohto čísla  
                                 prinášame Kňazskú správu o živote  
                                 v našom cirkevnom zbore za r. 2022.  
  

                              A tak prijmi naše pozvanie a začítaj sa... 
  

 
 
 
 
 
 
 



KKŇŇAAZZSSKKÁÁ  SSPPRRÁÁVVAA  zzaa  rrookk  22002222  
oo  žžiivvoottee  CCiirrkkeevvnnééhhoo  zzbboorruu  EECCAAVV  KKrraaľľoovvaannyy  

         

 „Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; 
jedny na čestnú, iné na všednú potrebu. Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, 
bude nádobou posvätenou na čestnú potrebu, pripravenou na každé dobré 
dielo.“  (2 Tim 2,20-21) 
                                                                                                                          
ÚVOD 
Milí bratia a sestry v Pánovi! 
     Každý z nás má radosť z toho, keď sa mu niečo podarí. Chutný upečený koláč, 
dobre opravené auto, alebo prosperujúca firma, zvládnutá skúška, dobre 
vychované dieťa. Je to iste radosť, s ktorou sa túžime podeliť. Akosi prirodzene 
voláme priateľom, či píšeme o tom správu. Vo svete sociálnych sietí môžeme 
každý deň s ľuďmi zdieľať ich radosť z toho, čo sa im podarilo, alebo z toho, čo 
dosiahli. A tak našu radosť z dosiahnutého môžu zdieľať aj ľudia žijúci ďaleko od 
nás.  
     Takéto zdieľanie radosti cítime a prežívame aj v Božom slove. Už na prvých 
stranách, kde Boh hovorí o všetkom, čo stvoril, je zreteľná radosť. Boh svoje dielo 
predstavuje ako dobré, ktoré má slúžiť. A Boh videl, že to bolo dobré. A ako 
korunu stvorenstva toho všetkého Boh činí človeka.  
     Prorok Jeremiáš nám túto úlohu Boha Stvoriteľa približuje v 18. kapitole – Boh 
je hrnčiar a tak ako je hlina v rukách hrnčiarových, tak sme aj my v Božej ruke. 
I z tohto podobenstva je nám jasné, že Boh z nás robí nádoby. V 1M je krásny 
obraz toho, ako Boh formuje Adamov život, aby do neho vdýchol dych života. Bez 
tohto Božieho vdýchnutia by bol Adam iba prázdnou nádobou.  
     Preto nádoba potrebuje obsah. Na to bola stvorená. Prázdna je síce pekná, ale 
neplní svoj účel. Darmo budete mať doma samé krištáľové poháre, keď sa 
nebudete mať z čoho napiť. V prečítanom texte zazneli slová apoštola Pavla. Sú to 
slová skúseného muža vo viere mladému spolupracovníkovi. Pavel povzbudzuje 
Timotea, aby sa usiloval pred Boha postaviť ako osvedčený pracovník, ktorý sa 
nehanbí a správne podáva slovo pravdy. „Prázdnym svetským rečiam sa vyhýbaj, 
lebo budú sa naďalej vzmáhať v bezbožnosti a ich reč bude sa rozožierať ako 
rakovina.“ 2Tim2, 15-16 
     Potom mu ponúka podobenstvo o veľkom dome, v ktorom je mnoho nádob. 
Zlatých, strieborných, drevených, hlinených. Každá zvlášť v židovstve plnila svoju 
úlohu. Každá jedna bola potrebná.  
     Takým veľkým domom je naša cirkev. Má mnoho nádob a každá jedna je 
nesmierne potrebná. Každá má svoje miesto, ani jedna nie je zabudnutá. Keď sa 

v dome pripravuje veľký obed pre mnoho hostí, je dobrá každá nádoba, hrniec 
alebo tanier. Siahneme aj po takých, ktoré sa možno bežne nepoužívajú alebo sa 
zabudlo, že ich máme. Príde ich správny čas.  
     Teda ako veľmi dôležitý moment dnešného posolstva si musíme uvedomiť, že 
všetky nádoby sú potrebné a to veľmi. Pre každého aj toho najmenšieho, 
najnepatrnejšieho má Pán Boh pripravenú úlohu, chce ho použiť. Apoštol hovorí 
o rôznych nádobách, ale všetky v dome majú svoje miesto. Aj keď sme 
nahraditeľní, nikdy o nikom nemôžeme premýšľať, že nie je potrebný. Treba sa 
len pýtať v modlitbe, čo mám vykonať. 
     Bratia a sestry, ako Božie deti predovšetkým máme niesť ten najvýznamnejší 
obsah a to dedičstvo viery. Nesieme ho preto, aby sme ho posunuli ďalej. Aj tento 
hodnotiaci konvent má byť verným obrazom, či sme v tejto úlohe obstáli. Pohľad 
do minulého roku by mal byť konštruktívny, teda všimnúť si to, čo sa z Božej 
milosti podarilo a priniesť Bohu vďaku, ale aj vidieť naše nedostatky a zlyhania, 
činiť z nich pokánie a túžiť po obnove. Chceme sa teda pozrieť, ako sme ako 
nádoby Bohom učinené niesli evanjelium, aká bola naša služba. Či sme slúžili aj 
napriek tomu, že nás bolo málo alebo sme boli slabí, alebo sme zo služby necítili 
vždy radosť.  
Pravda, nie vždy sa dá slúžiť s rovnakým nadšením a radosťou. Niekedy nad svojou 
službou nariekame, vzdycháme, nie sme takí nadchnutí ako kedysi, pýtame sa, či 
by to nemohol urobiť niekto iný,... a diabol sa usmieva, pretože sa mu opäť 
podarilo podvrátiť našu vieru a poslušnosť Bohu. Preto potrebujeme novú silu pre 
radostnú službu Bohu. 
     Apoštol Jakub píše: „Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám“ (Jk 4,8). Naša služba 
nebude radostná a účinná, ak skrze ňu nebudeme neustále hľadať Božiu vôľu 
a zámer, Božiu blízkosť. Keď sa však Boh priblíži k nám, keď odpovie na naše 
hľadanie a „dá sa nám nájsť“(Jer 29, 13-14) prebudí aj našu službu k novému 
a účinnému svedectvu. 
     Neslúžime za odmenu. Neslúžime preto, aby nám ľudia tlieskali a obdivovali 
nás. Slúžime z vďačnosti za spasenie. A preto chcem využiť túto príležitosť 
a poďakovať sa všetkým, ktorí v tomto zbore slúžia. Ďakujem tým, ktorí slúžia 
s radosťou a pokorou. Ďakujem, že vašu službu vidieť, a že je príkladom aj 
povzbudením pre ďalších. Kiež toto vaše konanie vedie mnohých k hľadaniu Boha, 
ktorý sa hľadajúcim dáva nájsť. Amen. 
 

1.  BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 
     V prvom rade to najdôležitejšie miesto pre nás všetkých je na službách Božích. 
Pretože tam sa nádoby plnia. To je alfa a omega cirkevnozborového života. Niet 

vhodnejšieho času a príhodnejšej chvíle ako chvíľa, keď má kresťan svätiť Bohom                                                       



oddelený deň, aby sa vytvorilo spoločenstvo. Ničím ho nenahradíme ani domácim 
čítaním Písma, ani počúvaním služieb Božích v rádiu alebo TV. Sú to výborné 
možnosti, keď je človek chorý alebo na cestách.  
     Istý človek si myslel, že vraj je nezmysel, aby človek chodil do kostola každú 
nedeľu. Uviedol: „Do kostola som chodil viac ako 30 rokov, počas tej doby som 
počul asi 2000 kázní, no neviem si spomenúť ani na jedinú z nich – o čom bola. 
Som presvedčený, že chodiť do kostola je strata času.” Dotyčný človek tento svoj 
názor uverejnil v diskusii na sociálnej sieti. Samozrejme, že dostal naň rôzne 
reakcie. No jedným spomedzi nich bol i nasledovný komentár: „Viac ako 30 rokov 
som ženatý. Moja manželka mi za ten čas uvarila približne 10 000 jedál. Hoci je to 
veľa, neviem si spomenúť, aké jedlo som mal pred týždňom či dvomi. No jedno 
viem s istotou: všetky mi dodávali potrebnú energiu, aby som mohol pracovať. 
Keby mi moja manželka zdravo nevarila – bol by som dnes chorý a možno aj 
telesne mŕtvy. Keby som nechodil do kostola načerpať zdravie a silu pre ducha; 
bol by som dnes duchovne mŕtvy!”  
Žalm 122. sa začína týmito slovami: „Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do 
domu Hospodinovho!“ Neraz si na tieto slová spomeniem pri pohľade na prázdne 
miesta v kostole počas služieb Božích. Koľkí z evanjelikov hlásiacich sa do tohto 
cirkevného zboru môže svedčiť o podobnej radosti, keď idú na služby 
Božie?!  A koľkí, naopak, o túto radosť prichádzajú, ba dokonca nemajú o ňu ani 
najmenší záujem. 
     Ako sa tieto slová dotýkajú spoločenstva tohto cirkevného zboru? Svedčíme, 
modlíme sa za svojich bratov  a sestry, pozývame ich do spoločného 
zhromaždenia a radujeme sa, keď ideme do domu Hospodinovho? Alebo 
bezmocne kývneme rukou, pokrčíme ramená a spomenieme si na všetko, čo sme 
urobili, povedali, ale neprinieslo to žiadnu úrodu? Nedávajme diablovi dôvod 
k radosti, ale nechajme sa vždy znova občerstviť a posilniť svojím Pánom, aby sme 
vytrvali v duchovnom zápase o svojich blížnych. 

     Služby Božie sa konali v nedele a sviatky v chráme Božom 
v Kraľovanoch o 8.30 h. spolu 62x s priemernou účasťou 
(ďalej len p.ú.) 31 prítomných. V Ľubochni sa konali služby 
Božie na obecnom úrade, do nástupu ses. farárky o 10.00 h. 
od 27.4.2022 po nástupe na PN o 8.30 h. spolu 27x s p.ú. 9 
prítomných. P.ú. na službách Božích v celom cirkevnom 
zbore bola 11,4%.  

Detské služby Božie boli v chráme Božom v Kraľovanoch 3x s p.ú. 18. 
Pôstne večierne sa konali 5x s p.ú. 6. Adventné večierne boli 3x s p.ú. 7. 
Na 1. slávnosť veľkonočnú sa konala Veľkonočná akadémia slova a hudby. 

Zvesťou Božieho slova slúžili okrem domácej ses. farárky, ktorá 27.4.2022 
nastúpila na PN a potom na „materskú dovolenku“: J. Solivajs – Kraľovany (od 1. 
5), Viera Šimová Šoltés – Ľubochňa (od 8.5), Vladimír Kunovský (4. nedeľa po 
Veľkej noci – Kraľovany, 3. nedeľa po Svätej Trojici – Ľubochňa, 17. nedeľa po 
Svätej Trojici – Ľubochňa), Alena Ďurčíková (pohreb), Andrej Lacko študent 5. 
ročníka teológie (6., 7. a 9. nedeľu po Svätej Trojici a počas vianočných sviatkov), 
Erika Sokola (krst). 
V 15. nedeľu po Svätej Trojici boli čítané služby Božie v Ľubochni. 
Hrou na organe doprevádzajú spev na službách Božích a pohreboch kantorky: 
Agáta Hadová, Terézia Hadová, Kristína Kováčová, Katarína Schmidtová. 
Kostolnícku službu  v chráme vykonávajú rodiny s týždňovým striedaním. 
Zvonenie a kúrenie má na starosti rodina Lepetová a brat Lukáš Gregor. 
Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave 
bohoslužobných stretnutí. Ďakujem ses. kantorkám a všetkým, ktorí pomáhali  
upratovať kostol, meniť liturgické rúcha, vyzdobiť oltár, odpratať sneh, aby všetko 
bolo pripravené dôstojne a čo najlepšie, aby ste sa v kostole na službách Božích 
cítili dobre. Ďakujem aj všetkým, ktorí sa modlia za Božie dielo a Božiu službu. 
A napokon všetkým ďakujem aj za každý prinesený milodar, oferu či cirkevný 
príspevok.  
Osobne si vážim službu každého jedného z vás. Takto každý svojim darom i svojou 
mierou prispievame do fungovania organizmu, ktorým cirkevný zbor je. Bez toho 
by cirkevný zbor nemohol fungovať. 
 

2.  SVIATOSTI 
2.1. Krst  svätý 
     Najlepšie sa plní nová nádoba. Práve pri nej je 
veľmi dôležité a rozhodujúce čím ju naplníme. 
V plnej miere to platí pri dieťatku. Krst nie je len 
magický úkon, ktorý dieťatku zabezpečí Božiu 
ochranu, je to len prvý počiatočný vstup do života 
viery, ktorý treba formovať neustálymi modlitbami 
rodičov a starostlivou výchovou. V uplynulom roku 
boli pokrstené 2 deti (-4) - 2 chlapci. Náš dobrý Pán 
nech požehná pokrstených, ich rodičov i krstných rodičov, aby boli verní sľubu, 
ktorý Mu dali a boli Jeho živými ratolesťami po všetky dni časného života. 
 

2.2. Večera Pánova 
     Vieme, že nádoba sa z času načas aj zašpiní. Zvonka i zvnútra. Nestačí len dobre 
vyzerať navonok. A nik z nás nerobí ani to, že špinavý pohár alebo vázu hneď 
vyhodí. Ale je potrebné ju umyť. A vieme, aj čo sa stane, keď necháme riad  



špinavý dlhšiu dobu. Páchne, špina je prischnutá a o to dlhodobejšie trvá 
očisťovanie. Veľmi podobné je to aj v našom živote. Niet účinnejšieho čistiaceho 
prostriedku pre našu dušu ako je Kristovo telo a krv.  
Sviatosť Večere Pánovej bola prisluhovaná v Kraľovanoch 8x (1. februárová nedeľa, 

4. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok, Deň pokánia, 
Kajúca nedeľa, 1. októbrová nedeľa, 3. adventná 
nedeľa, 4. adventná nedeľa). Pristúpilo k nej 139 
žien a 49 mužov. 
V Ľubochni sa Večera Pánova prisluhovala 4x (4. 
pôstna nedeľa, Kajúca nedeľa, Pamiatka zosnulých, 
4. adventná nedeľa). Pristúpilo k nej 18 žien a 5 
mužov. 

Spolu sa sviatosť Večere Pánovej prisluhovala 12 krát a pristúpilo k nej 211 
komunikantov – 157 žien a 54 mužov. 
  

3.  BOHOSLUŽOBNÉ VÝKONY 
3.1. Konfirmácia 
Konfirmačná slávnosť sa v r. 2022 nekonala, pretože neboli deti v primeranom 
veku.  
Prebieha konfirmačná príprava 1. ročníka, ktorej sa 
zúčastňuje 5 katechuménov - 3 chlapci, 2 dievčatá. 
Konfirmačná príprava býva v ZŠ v Ľubochni v stredu 
po vyučovaní náboženskej výchovy. Vyučuje Viera 
Šimová Šoltés. 
  

3.2. Sobáše 
Sobáš už štvrtý rok nebol. 
 

3.3. Pohreby 
V r. 2022 sme sa, v nádeji vzkriesenia a večného života, rozlúčili so 4 (0) mužmi a 2 
(-1) ženami. Nech Pán Boh poteší všetkých, ktorí v minulom roku stratili svojich 
blízkych a odprevadili ich na poslednej ceste.  
 

4.  BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÝ PRÁCA V ZBORE 
 

4.1. Biblické hodiny, stretnutia dorastu a mládeže sa nekonali.  
 

4.2. Detská besiedka 
Detská besiedka sa konala 9x (do nástupu zborovej farárky na PN) s p.ú. 9 (-1) 
detí. Na besiedke sa zaoberali témou: Putovanie Izraelitov do zasľúbenej zeme. 
Detská besiedka bývala na fare v nedeľu o 11.00 h.                                                              
  

4.3. Vyučovanie náboženstva 
Náboženstvo sa vyučuje v ZŠ s MŠ v Ľubochni. 
Vyučuje Viera Šimová Šoltés. 
Vyučovanie býva v stredu:  
1. stupeň 12.05-12.50 h. (12 žiakov) 
2. stupeň 12.55-13.40 h. (11 žiakov). 
 

4.4. Spevokol 
Spevokol sa stretával iba do PN zborovej farárky. 
Vystupoval v rámci veľkonočnej akadémie. Počet 
členov spevokolu - 11. 
 

4.5. Iné vnútromisijné aktivity  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Pečenie vianočných oblátok         Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok  
                                                                                          (pre deti do Srbska) 
Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii týchto 
aktivít.  
 

5. EVANJELICKÁ TLAČ 
Do domácností prichádzal EPST, Východ, Lutherus. 
Predávané Tranovského kalendáre, stolové kalendáre, nástenné kalendáre, 
čítanie na každý deň Tesnou bránou.  
Bolo vydané 1 číslo zborového časopisu k Veľkej noci.  
 

6. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 
Presbyterstvo sa stretlo na svojom zasadnutí 3x a riešilo otázky týkajúce sa 
hospodárskej činnosti cirkevného zboru. Presbyterstvo má 13 členov. 
 

7.  ZBOROVÝ ARCHÍV, KNIŽNICA, KRONIKA, INVENTÁR 
Zborový archív, knižnica – umiestnené v policových regáloch v miestnosti pri 
farskej kancelárii. 
Knihy a časopisy sa dopĺňajú. 
Kronika je u sestry Moniky Hadovej. 
Súpis inventáru sa nachádza na inventarizačných kartách. 
 
 
 



8. POČET ČLENOV V ZBORE 
Počet členov k 1.1.2022 - 276 členov 
Počet členov k 31.1.2022 – 272 členov 
 

9. HOSPODÁRSKY ŽIVOT ZBORU 
 

Vykonané práce 
zakúpenie stojana na bicykle, oprava stropu za organom, zakúpenie vysávača do 
kostola, obstaranie palivového dreva, uhlia a brikiet, zakúpenie 2 stavaných skríň 
na faru, zateplenie podlahy v jednej miestnosti na fare, výmena okien a vstupných 
dverí na fare 
 

Cirkevný príspevok    12 Eur / člen / rok 
 

Odvedené ofery a príspevky 
fond misie, 2x generálna podporoveň, fond vzdelávania, svetový luteránsky zväz - 
spolu: 152, - Eur  
fond finančného zabezpečenia: 2441,88 Eur 
 

ZÁVER 
Ďakujem Pánu Bohu za všetko dobré, radostné a oslovujúce, čo nám počas r. 2022 
v cirkevnom zbore i mimo neho pripravil a požehnal. Ďakujem aj za ťažkosti 
a skúšky,  v ktorých nás neopustil a zostal pri nás so svojou múdrosťou 
a pomocou. Ďakujem za spoločenstvo cirkevného zboru, ktoré tvoria vzácne Božie 
nádoby. Za vás všetkých som nášmu dobrému Pánovi vďačný. Ďakujem za 
všetkých ochotných spolupracovníkov, ktorí konajú svoju službu s radosťou 
a pokorou pred Pánom. Ďakujem Pánu Bohu za každého jedného z vás, ktorí 
s radosťou prichádzate do spoločenstva svojho cirkevného zboru. Kiež nás 
všetkých Pán Boh vedie k pokore, s ktorou služobníci v evanjeliu vyznali: „Čo sme 
boli povinní vykonať, vykonali sme.“ 
                                                                                                                 Mgr. Ján Solivajs 
                                                                                                                   

  
Začíname v Tvojom mene, 

Hospodine, Bože náš, 
tento nový rok, bo vieme, 
že sám nám ho požehnáš. 
Žehnaj, Bože, Trojjediný, 

dni, týždne i hodiny 
tohto roku nového 

a daj mnoho dobrého. Amen 

ZZOOZZNNÁÁMMTTEE  SSAA......  
 

Počas materskej dovolenky našej ses. farárky sa o náš cirkevný zbor stará br. farár zo 
Žaškova Mgr. Ján Solivajs a ses. farárka z Párnice Mgr. Viera Šimová Šoltés. Mali ste 
možnosť ich už stretnúť na službách Božích v Kraľovanoch i v Ľubochni, vypočuť si nimi 
kázané Božie slovo. Dnes vás chceme s nimi bližšie zoznámiť.  
 

JÁN SOLIVAJS 
 

Br. farár pochádza z banského mesta, ktoré bolo v r. 
1993 zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. Je to mesto, ktoré je 
jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších 
miest na Slovensku. Banská Štiavnica – to je to mesto, 
kde sa v marci v r. 1970 začal odvíjať životný príbeh br. 
farára.  
 

Detstvo prežil ako druhorodené dieťa svojich rodičov po boku brata a sestry. Po 
ukončení vzdelávania na základnej škole nastúpil na gymnázium. Odtiaľ Pán Boh 
jeho kroky nasmeroval na štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave.  
V r. 1993 bol slávnostne ordinovaný v chráme Božom vo Zvolene. Ordináciou sa 
začala odvíjať nová časť jeho príbehu – služba kňaza.  Cirkevný zbor 
v Slavošovciach bol jeho prvým cirkevným zborom. V ňom pôsobil dva roky. V r. 
1995 sa stal duchovným pastierom cirkevného zboru Chyžné.  Tam zotrval do 
času, kým bol zvolený za zborového farára v Žaškove. Bolo to v r. 1997. A tu 
oddane a verne pôsobí do dnešných dní, teda už 26 rokov.  
Oporou mu je milovaná manželka Anna a deti Iveta, Samuel a Miriam.  
Popri pracovných povinnostiach vo svojom cirkevnom zbore v Žaškove a popri 
povinnostiach v našom cirkevnom zbore v Kraľovanoch nachádza relax 
v záhradkárskych prácach, vo včelárstve a v chovaní a starostlivosti exotického 
vtáctva.  
 
A čo praje br. farár čitateľom pre rok 2023? 
„Prajem vám, aby ste sa nechali viesť Božím slovom a aby vás Pán Boh 
požehnával.“ 
 

 
 



VIERA ŠIMOVÁ ŠOLTÉS 
 

Ses. farárka sa narodila a vyrastala na východe Slovenska 
v malej obci Sveržov, ktorá sa nachádza 12 km od Bardejova. 
Veriaci v tejto dedinke patria do cirkevného zboru Zlaté.  
Narodeniny oslavuje v apríli, a keďže vraj pri dámach nie je 
slušné hovoriť o ich veku, povieme len, že na budúci rok 
bude oslavovať svoje okrúhle jubileum. 
 

Pochádza z veriacej a veľmi súdržnej rodiny. Váži si každú chvíľu, ktorú môže 
stráviť s milujúcimi rodičmi, sestrou Annou (ses. farárkou v CZ Stará Turá), sestrou 
Slavkou, bratom Mariánom a ich rodinami. 
Jej stredoškolské kroky smerovali na Súkromnú strednú odbornú školu, kde 
vyštudovala odbor „vlasová kozmetika“. Po ukončení štúdia ju Pán Boh doviedol 
na Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. 
Vysokoškolské obdobie jej prinieslo nielen veľa nových vedomostí a skúseností, 
ale aj lásku prvého manžela, dnes už v Pánu zosnulého, br. farára Mgr. Vladimíra 
Šoltésa. Ich prvými zbormi boli cirkevný zbor v Nitre a v Plavých Vozokanoch. 
Z milosti Božej sa stali rodičmi dcéry Elišky a syna Šimona.   
V r. 2013 bola ses. farárka ordinovaná vo Vranove nad Topľou a následne začala 
pôsobiť v cirkevnom zbore v Bardejove. Tento cirkevný zbor sa jej stal domovom 
na 8 rokov a miestom, kde Pán Boh spojil jej život so životom jej druhého manžela 
Mariána Šimu. Pán požehnal ich lásku a narodil sa im syn Matúš.  
V r. 2021 bola ses. farárka menovaná do cirkevného zboru Párnica, kde oddane 
slúži darmi, ktorými ju Pán Boh obdaroval. Keď je pekné počasie a má voľný čas, 
rada sa vyberie na nenáročnú cyklistiku. Keď nie je priaznivé počasie a ešte má 
voľný čas, siahne po dobrej knihe alebo si urobí súkromné tvorivé dielne a vyrába 
pozdravy. Veríme, že párnický cirkevný zbor sa jej stane príjemným domovom, 
veriaci v ňom rodinou a služba na našej krásnej Orave požehnaním.   
 
A čo praje ses. farárka čitateľom pre r. 2023? 
„Prajem Vám, aby ste sa aj v náročných časoch, ktoré žijeme, spoliehali na Pána 
Ježiša. A prosili ho o pokoj, lásku medzi sebou navzájom a silu hľadieť do 
budúcnosti s nádejou. Nech ste v cirkevnom zbore ako jedna rodina, ktorá 
spolupracuje na raste Božieho kráľovstva. Nech moje prianie nevnímate iba ako 
kresťanské klišé, ale ako realitu vo viere. Nech Vás Pán žehná.“  

 

 

OOKKIIEENNKKOO  PPRREE  DDEETTII  
 
1. Pomôž chlapcovi dokotúľať                    2. Spočítaj veci v rámiku a počet vyznač   
    snehovú guľu ku kamarátom.                     vymaľovaním štvorčekov. 
 

 
 
 
 
                                                                                                   3. Dokonči vzor na šáloch.   
 
 
                                                                                                  4. Uhádni hádanku. 
                                                                                                  Nechce štetce,  
                                                                                                  nechce farby,  
                                                                                                  vlastným dychom  
                                                                                                  robí maľby.   
                                                                                                  Divia sa mu výtvarníci:  
                                                                                                  Majster - a spí na ulici.  
                                                                                                  Čo je to?  
                                                                                                                            (zárM) 



  

                                                      ZZddrraavvoottnníícckkee  ookkiieennkkoo::          

                                                                                                                            KKRROOKK  PPRREEDD  CCHHRRÍÍPPKKOOUU  

  

  
Počas tohtoročného zimného obdobia sa zdravotné problémy (vírusové ochorenia, 
respiračné ťažkosti, chrípka) veľmi intenzívne snažia byť našimi vernými 
spoločníkmi. Ako sa chrániť, ako podporiť našu imunitu? Na to sa dnes spolu 
pozrieme.   
 

Účinnú ochranu pred mnohými chorobami poskytujú probiotiká. Dokážu zničiť 
škodlivé mikroorganizmy v našom tráviacom trakte, pomáhajú tráveniu 
a pozitívne ovplyvňujú metabolizmus a imunitu.  
Prirodzene sa nachádzajú najmä v kyslej kapuste, nepasterizovanej bryndzi 
a v niektorých kyslomliečných produktoch. Je potrebné ich jesť dlhodobo 
a pravidelne (napríklad dva jogurty alebo kocku bryndze denne).  
V období stresu, nepokoja, nepohody, veľkej námahy, vypätia je vhodné 
prirodzené zdroje probiotík podporiť probiotikami vo forme výživových doplnkov.  
 

Ďalšou prevenciou sú vitamíny.  
Najmä vitamín C. Odporúčané je denne vypiť šálku šípkového čaju alebo zjesť 
jeden šalát z kyslej kapusty alebo niekoľko citrusových plodov, prípadne jablko, 
brokolicu, chren či cesnak. 
Netreba zabúdať ani na zinok. Ten sa nachádza napríklad v mäse, rybách, hubách, 
cesnaku či kyslej kapuste.  
A keď už lúče slnka začnú obdarúvať celú našu obec, treba si ich užívať najviac ako 
sa dá, lebo oni sú zdrojom taktiež potrebného vitamínu D. Ale môžeme ho 
prijímať aj v strave. Sú to najmä ryby, vaječný žĺtok, mlieko, kvasnice, kokos, 
kakao. 
Aj tu platí, že pri väčšom fyzickom i psychickom vypätí je vhodné prirodzené 
zdroje vitamínov podporiť tabletkovou formou. 
 

Dôležitý je aj pitný režim. Nemáme na mysli sladené perlivé nápoje, ale bylinkové 
čaje. Na nádchu a chrípku je najlepší zázvorový čaj.  
  

Ale vzácnou radou je aj cielený pohyb na čerstvom vzduchu. Stačí aj polhodinová 
prechádzka denne.  
 

Veríme, že s Božou pomocou a so zodpovedným prístupom k svojmu zdraviu túto 
chrípkovú sezónu zvládneme.  

 
 
 

  

                                                                                      RREECCEEPPTT::        

                                                                                                                                  Pečený čaj 
   
 
 
Suroviny: 
1 kg     rôzne ovocie (napr. lesná zmes, pomaranč, mandarínka, citrón, limetka) 
300 g  kryštálový cukor (podľa chuti aj viac; niektoré recepty uvádzajú až 1 kg) 
2 PL    citrónová šťava 
1 ks    vanilkový struk (nemusí byť) 
3 ks    klinčeky, badián 
 
 
Postup: 
1. Ovocie dáme na plech. 
2. Vanilkový struk pozdĺžne rozrežeme a ostrím noža zoškrabeme vanilkové  
     zrniečka, ktoré rozmiešame v citrónovej šťave.  
3. Ovocie pokvapkáme šťavou, pridáme k nemu struk, klinčeky, badián a všetko  
    dobre premiešame. 
4. Rúru rozohrejeme na 150 °C a zmes pečieme približne 30 minút. Ak bolo ovocie    
    mrazené tak o 5 až 10 minút dlhšie. Občas zmes premiešame. 
5. Horúcu zmes spolu so šťavou dáme do fliaš a uzavrieme.  
    Skladujeme v chladnom prostredí (pokojne aj niekoľko mesiacov). 
6. Čaj pripravuje tak, že zalejeme jednu až dve lyžice pečeného čaju horúcou  
    vodou. Ďalší cukor nie je potrebný. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                TTIIPP  NNAA  VVÝÝLLEETT::        

                                                                                                      TTaattrraannsskkýý  ľľaaddoovvýý  ddóómm  

 
Naše majestátne sa týčiace hory, naše Tatry, sa v každom ročnom období 
ponúkajú v celej svojej kráse. Ísť tam, znamená nielen sa nadýchať čerstvého 
vzduchu, ale aj kochať sa očarujúcou krásou tohto úžasného diela nášho 
Stvoriteľa.  
 
Ale už po desiaty krát Tatry, a konkrétne Hrebienok, ponúkajú turistom (a teda 
nám všetkým) niečo viac. Už po desiaty krát umelci postavili unikátne dielo z ľadu. 
Každý rok je postavená ľadová stavba inšpirovaná inou svetovo známou, ktorá je 
súčasťou histórie a architektúry vzdialených miest.   
 
Tento rok sa umelci inšpirovali Bazilikou Božieho hrobu v Jeruzaleme. Dielo 
budovalo 22 sochárov a rezbárov zo Slovenska, Česka, Nemecka. Bolo použitých 
225 ton ľadu a 1880 ľadových blokov. Najvyšší bod stavby má výšku 10,5 m. 
Kupola, ktorá toto ľadové dielo ukrýva, má priemer 25 m.  
 
Túto ľadovú krásu je možné vidieť v čase otváracích hodín Po-Pia  9.00 – 16.00 h., 
So-Ne 9.00  - 18.00 hod. Predpokladaný záver výstavy je dňa 16. apríla 2023. 
Vstup je bezplatný.  

 

 
 

 
 
 

Drahí bratia a sestry, 
srdečne vás pozývame  

na 

SLUŽBY BOŽIE 
s výročným zborovým konventom, 

ktoré sa budú konať  
v nedeľu, 19. februára 2023, o 8.30 hod.  

v chráme Božom. 
 
 
 

INÉ AKTIVITY CIRKEVNÉHO ZBORU 
 

Služby Božie (8.30 hod.) 
chrám Boží v Kraľovanoch (každá nedeľa) 
obecný úrad v Ľubochni (26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4.)  
 
Vyučovanie náboženstva na Základnej škole s MŠ v Ľubochni 
         streda         1. stupeň – 12.05 - 12.50 hod. 
                             2. stupeň – 12.55 - 13.40 hod. 
 
Konfirmačná príprava 1. ročníka         streda o 13.40 hod. 
 
 
 
 
 
 
 


