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Z b o r o v ý   l i s t  

Cirkevného zboru ECAV 

na Slovensku Svätý Kríž – 

Lazisko  

Číslo 42       24. decembra 2012 

„V čas príhodný som ťa vypočul a v deň spasenia som ti pomohol. 

Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia“.  

2.list Korintským 6,2

Milí čitatelia, dni v roku 2012 utiekli ako voda, 

predpovedaný  o mnohými očakávaný koniec sveta, 

ktorý sa mal uskutočniť 21.decembra,  zas nenastal, 

a opäť nastali Vianoce. A práve v takýchto chvíľach si 

uvedomujeme, ako rýchlo 

plynie čas – dni, hodiny, minúty 

a sekundy nášho života.  

No počas týchto spoločne 

strávených chvíľ so svojou 

rodinou a svojimi drahými si 

uvedomujeme aj to, že počas 

uplynulého roku sme mnoho 

vecí, ktoré sme si zaumienili, 

nestihli. Možno práve pre 

nedostatok času, možno preto, 

že sme ich odkladali na niekedy 

inokedy a v danom momente sa 

nám do nich nechcelo pustiť. 

Možno sme danú činnosť tak dlho odkladali, až sme na 

ňu úplne zabudli. Iste sa nám stalo, že sme nemali dosť 

času venovať sa nielen potrebným záležitostiam 

týkajúcim sa nášho života, ale najmä svojim najbližším, 

možno sme ich brali ako nejakú samozrejmosť v našom 

živote.  

No niekedy sa vyskytla i taká situácia, že sme svojmu 

blízkemu, ktorý už nebude môcť tráviť  s nami vianočné 

sviatky, nestihli povedať, že si ho vážime, že ho 

potrebujeme, že sme mu za mnoho vecí vďační. 

 Zaiste sa tešíme tomu, čo sme úspešne spravili, ale 

uvedomujeme si, že to, čo sa nám nepodarilo, alebo 

sme nespravili, alebo sme to spravili nesprávne, už  

nevrátime späť.  

Ale práve počas Vianoc nám do 

takýchto uponáhľaných chvíľ 

nášho života, keď si 

uvedomujeme svoju 

nedostatočnosť, keď 

potrebujeme zvládnuť rýchle 

životné tempo, zaznieva slovo 

Božie. Radostná správa o Božej 

láske, ktorá sa k nám skláňa 

v narodenom betlehemskom 

dieťati Ježišovi Kristovi. Dnes 

k nám zanievajú slová: V čas 

príhodný som ťa vyslyšal a v deň 

spasenia som ti pomohol. Ajhľa, 

teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň 

spasenia.  

 On k nám prichádza s pomocou, aby prekonal ľudskú 

bezmocnosť, ktorú často pociťujeme. Práve On nás 

v rýchle plynúcom čase a v tejto uponáhľanej dobe 

zbavuje neistoty a beznádeje. Svetlo Božej lásky, ktoré 

zažiarilo nad Betlehemom, nám chce počas týchto 

vianočných sviatkov, ale aj počas nastávajúcich 

všedných dní nového roka 2013 svietiť, sprevádzať, 

dodať nových síl, zbaviť stresu a zhonu. Svetlo Božej 
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lásky chce priniesť do nášho života nový pohľad na 

čas, jeho plynutie a význam pre nás. On nám 

poukazuje na to, že On má – na rozdiel od nás ľudí, 

všetko pevne vo svojich rukách. On nás učí, ako 

správne s časom hospodáriť, ako zvládať každodenný 

zhon a stres. On nás učí, ako sa môžeme tešiť i z tej 

najmenšej maličkosti, ako prejavovať svoju lásku 

a pozornosť svojim najbližším. A to nielen počas týchto 

sviatkov, ale aj v novom roku nás chce učiť, ako 

správne pristupovať k svojim povinnostiam, ako zvládať 

každodenné problémy.  

Preto využívajme „príhodný čas“ a nechajme 

narodeného Ježiša Krista, aby neostal malým 

dieťaťom, ale aby v nás rástol, aby nás sprevádzal, aby 

nás požehnával a sprevádzal nás nielen počas týchto 

sviatočných dní, ale počas každého dňa nášho života.  

- Zborový farár -  
 

S V E D E C T V O  
Ako mi Pán Boh pomáha v mojom živote 

Duch Svätý mi dáva poznať čo je dobré a čo je zlé. Keď zatvorím oči pred vierou a pred samým Pánom Bohom 

tak mi ich otvorí. Ukazuje mi správnu cestu keď zablúdim. Vyslobodí ma z tŕnia keď do neho spadnem. 

Pán farár mi povedal že jedným z darov od Ducha Svätého je to, že mu viem pomáhať na detskej besiedke, súťažiť 

s nimi a čítať biblický text. Duch Svätý ma napĺňa Božou milosťou každý deň. Dáva mi porozumieť tomu, čo sa mi Boh 

snaží povedať. Hlavným darom čo mi dáva je láska a poznanie. Lásku cítim k Bohu, k svojim blížnym a aj k sebe 

samému. Poznávam čo je dobré a čo je zlé aj keď niekedy zídem z chodníka viery, ale on má vráti naspäť a prihovára 

sa mi. Týmito darmi ma obklopuje Duch Svätý a dáva mi silu veriť, a snažím sa jeho dary prijímať v dobrom. 

                                                          Stanislav Devečka, Galovany 

Žiak Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši 
 

Detská besiedka 
Milí čitatelia, v našom cirkevnom zbore pravidelne prebieha okrem iného aj detská besiedka. Stretávame sa každú 

sobotu o 13,00 hod. Teším sa, že je o ňu čoraz väčší záujem. Svedčí o tom aj účasť, ktorá je veľmi slušná. Je to takmer 

neuveriteľné, ale účasť na besiedke sa pohybuje okolo 15 -20 detí. A tak som niekoľko z nich oslovil a opýtal som sa ich, 

čo ich na besiedke najviac zaujíma. Tu je niekoľko odpovedí.  

Zuzka Tomčíková (3.ročník): Na besiedku 

chodíme preto, aby sme sa naučili viac o Pánu 

Bohu, pozeráme príbehy o Pánu Bohu, hráme sa, 

spievame si piesne o Pánu Bohu.  

Adamko Had (3.ročník): Na besiedku chodím rád 

preto, lebo sú tam zaujímavé veci. Vďaka Pane 

Bože za besiedku.  

Paťko Droppa (4.ročník): Veľmi rád chodím na 

besiedku, lebo sa tam učíme o Pánu Bohu a hráme 

sa tam. Pozeráme televízor s biblickými príbehmi. 

Naháňame sa tam a šalieme. Je nás tam veľa.  

Niektoré deti z besiedky zas využili možnosť 
vyjadriť svoj názor formou nakreslenia obrázku. Teraz môžete zhodnotiť ich talent. Prvý obrázok nakreslila Vanesska 
Ozobiara, 2.ročník. Na obrázku je zaznamenaný aj rozhovor postáv: Postava vľavo: Prečo sa ti páči na besiedke?  
Postava vpravo: Lebo je tu pekné prostredie a dobrý pán farár.  
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Obrázok vpravo nakreslila Natálka Španková, žiačka 2.ročníka. 
Obrázok dole nakreslila Amanda HOLLÁ, škôlkarka.  

 

Vianočná poézia 
Romanca Štedrého večera 
Nadišiel nebies spln v pokore, Dieťatko v kolíske svet našiel 
poznove ... 
I Ty spomínaš? Sny zostávajú v nás.  
Žiadne už mámenie pre ľudí, lásku a hojnosť  
 
 
 
si nevzbudí, správa tá úžasná do sŕdc sa vnorí ... 
Spomínaj ... spomínaj. Spomienka bolí.  
Zabudni na svet celý ... 
Plamienok šťastia sfúkni – on dušu scelí.  
 
 
 

 
Nastal už nebies spln v pokore, v striebristých 
pozlátkach,  
tešme sa poznove.  

 
Spomienka srdcu blízka,  - hrmí, a či sa blýska?  
Ach nie, nie nebesá! 
Nevinnou belobou vločka nám skveje sa.  
Páper sa vnára tu do zeme, čakajúci vari, kým dozrieme.  
Odchádza vdiaľ. Okamih nepostál.  
Snehová kráľovná bez viny 
roztápa chlad v srdci jediný.  
Ten, ktorý láskou dýcha a svieti.  
Z duší nech jasný svit radostne letí.  

 
Edita Ďurčová, mládežníčka CZ Nové Mesto nad 

Váhom 

Zima 
Tak tíško padá sneh, vo vzduchu roj vločiek sa vznáša,  
A šedá hmla diaľku kryje, to zima vládne,  
Dokedy ešte tu bude kráľovná biela,  
S korunou z ľadu na hlave a žezlom chladným,  
Až jej vláda padne.  
 
Dosť bolo zimných chmúrnych dní,  
Dosť panovania tvojho, zima,  

Tvoj chlad krajom dýcha.  
 
V bielom lesklom šate, v závoji z vločiek utkanom,  
Vládneš tu večerom nad ránom  
Až slnka teplý lúč zasvieti  
Zlomí sa tvoja pýcha a príde jar,. 
 

Anna Sochová, Nové Mesto nad Váhom   
 

Vianočné recepty 
Bezlepkové medovníčky  

Suroviny: 500 g múky JIZERKA (alebo bezl. Múky), 150 g ml. cukru, 100 g masla , 3 vajcia (2 do cesta a 1 na potretie), 

2 kávové lyžičky perníkového korenia, 2 polievkové lyžice medu, 1 a pol lyžičky jedlej sódy.  

Postup: V miske vymiešame cukor a 2 vajcia, do vyšľahaného pridáme mäkké maslo, potom med a korenie. Do takto 

pripravenej masy vmiešame preosiatu múku zmiešanú so sódou. Vypracujeme cesto, ktoré ešte na doske 
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prepracujeme. Vyváľame plát (nesmie byť veľmi tenký) a vykrajujeme tvary, ukladáme na plech vyložený papierom na 

pečenie. Nakoniec potrieme rozšľahaným vajcom, aby sa leskli.  

Pečieme v predhriatej rúre pri teplote 180 stupňov do zlatista. Po vychladnutí ich môžeme zdobiť.  

Recept poskytla  pani  Vyšná z Andíc 

Tvarohový krémeš  

Tmavý plát:  3 vajcia /ak sú vajcia menšie tak dáme 4 ks a pridáme aj trochu cukru a múky/,120 g  kryštálový cukor, 120 

g hl. múka 25 g kakao, trocha prášku do pečiva. 

Postup: Bielka vyšľaháme s cukrom do tuhej peny, pridáme  žĺtka s práškom do pečiva a nakoniec zľahka vmiešame  

múku s kakaom. Pečieme pri teplote 200 °C asi 4-5 min. Plát pečieme na papieri. 

Na krémeš potrebujeme 2 tmavé pláty- čiže suroviny 2-krát. 

Plnka: 0,7 l mlieka, 180 g kryštálového cukru, 80 g krémového prášok -2 ks zlat. klas , 1 vanilkový cukor, 500 g jemného 

tvarohu, 0,7 l smotany 33 % - pridáme 2 vanilky 

Postup: Z mlieka ,cukru,krémového prášku si uvaríme puding. Dáme vanilku. Keď úplne vychladne, dobre prešľaháme 

a pridáme tvaroh. Premiešame. Šľahačku s vanilkou vyšľaháme do tuha a 2/3 šľahačky  pridáme do pudingu 

s tvarohom, dobre premiešame. Jeden plát,  ktorý bude ako spodný plát najskôr potrieme tmavou čokoládovou polevou, 

necháme stuhnúť a polevou otočime  nadol a dáme tvarohovú šľahačku. Necháme chvíľu stuhnúť – asi 15 min. Potom 

navrstvíme zbytok šľahačky, prikryjeme druhým plátom. Po stuhnutí pofŕkame čokoládovou polevou a posypeme 

práškovým cukrom.  

Recept poskytla pani Ľubica Repová zo Svätého Kríža  

Zborová matrika 
Výpisy zo zborovej matriky 

Milí čitatelia, v nasledovných riadkoch sa dozviete, aké kazuálie sme vykonali v roku 2012:  

Sobáše: 

Viliam FULIER (Skalica) + Denisa JURÁŠKOVÁ (Liptovský Mikuláš); Ján GOČ (Ružomberok) +  Laura Elina SAARELA (Fínsko); 

Ján REPA (USA) + Rachelle REPA (USA) – požehnanie manželstva; Matúš MELKA (Bratislava) + Viera HYBENOVÁ (Liptovský 

Mikuláš) 

 

Krsty – malé deti: 

Matej PETHO (Sv.Kríž); Tamara GEMZICKÁ (LM); Dorota CAGALOVÁ (Topoľčany);  Natália HRICOVÁ (Sv.Kríž); Mia BALCOVÁ 

(LM); Martin HERICH (Uhorská Ves); Michaela BUBNIAKOVÁ (Gôtovany); Alex ALMAN (Andice); Nela Sedláčková (Ľubela); Alex 

ONDREJKA (Lazisko); Michal LAURINČÍK (Dun.Lužná); Jakub BALÁŽ (Bratislava); Ela LÍŠKOVÁ (Sv.Kríž); Simona 

ADAMČIAKOVÁ (Gôtovany); Ľuboš KRČAH (Sv.Kríž); Ján DORNIAK (Sv.Kríž); Timea HÚLEKOVÁ (Sv.Kríž); Matúš BOĎA  

(Lazisko) 

 

Krsty – starší:  

Radoslav SEMAN (Sv.Kríž) – 11 r.; David REPA (Sv.Kríž) – 8 r.; Natália REPOVÁ (Sv.Kríž) – 10 r.; Andrej TOMČÍK (Lazisko) – 15 

r.; Simona TOMČÍKOVÁ (Lazisko) – 13 r.; Petra DEVEČKOVÁ (Galovany) – 21 r. – krst vykonaný v LM.  

 

Konfirmácia: 

Miroslav CABAN (Gôtovany); Patrik HORANSKÝ (Svätý Kríž); Radoslav HORANSKÝ (Svätý Kríž) ; Nikola TOMANOVÁ (Gôtovany), 
Martina VANKÚŠOVÁ (Gôtovany); Konfirmácia – dospelí: Peter BOĎA (Lazisko); Iveta BOĎOVÁ (Lazisko); Ján STAROŇ 
(Demänová) 



Zborový list cirkevného zboru Svätý Kríž – Lazisko          Vianoce 2012 
 

5 
 

 
Prestúpili do ECAV:  
Stanislav DEVEČKA (Galovany) – 13 r. 
 
Pochovali sme:  
Jaroslav TUTURA (Lazisko) – 61 r.; Mária TUTUROVÁ (Lazisko)  - 80 r., Ján STAROŇ (Galovany) – 80 r.; Mária MORAVČÍKOVÁ 

(Lazisko) – 83 r., Peter KUBÍK (Svätý Kríž) – 49 r.;  Milan REPA (Svätý Kríž) – 46 r.; Jozef BERNÍK (Gôtovany) – 78 r.; Emília 

MAJDÚCHOVÁ  (Galovany) – 97 r.; Rudolf KUBO (Lazisko) – 71 r.; Ladislav MURÍN (Svätý Kríž) – 76 r.; Mikuláš ŠTETKA 

(Gôtovany) – 67 r.; Helena PAUKOVÁ (Lazisko) – 72 r.;  Arnold PIATKA (Gôtovany) – 81 r.;  Oľga HOLLÁ (Benice)  -  61 r.  

 

Zborové aktivity v r. 2012 
Býva zvykom, že na konci kalendárneho roku človek hodnotí, čo prežil, kde bol, čomu sa venoval. Tak verím, že vás 

bude zaujímať, čo sa udialo v našom cirkevnom zbore od veľkej noci, kedy bol vydaný posledný zborový list a v ktorom 

som informoval o aktivitách od januára do apríla. V nasledovných riadkoch teda nájdete stručný súhrn aktivít v našom 

cirkevnom zbore  
 

Spoznávali sme cirkevné zbory... 
V uplynulých mesiacoch veriaci z nášho cirkevného zboru mali možnosť navštíviť viaceré miesta a obce na Slovensku, 

v ktorých sa konali zaujímavé akcie, ktoré slúžili na budovanie duchovnej oblasti nášho života a na spoznávanie iných 

veriacich z ostatných častí Slovenska. Tak si spoločne na ne spomeňme.  

Výlet s konfirmandami (04.máj 2012) Pred 

konfirmáciou (13.5.2012) sme so štyrmi konfirmandmi 

uskutočnili celodenný výlet. Najprv sme navštívili CZ 

v Hornej Mičinej, kde nás kostolom previedol zb.farár 

Daniel Duraj.  

Nechýbala ani návšteva artikulárneho kostola 

v Hronseku, ev.kostola v Banskej Bystrici. Po návšteve 

zámku vo Zvolene sme navštívili okrúhly ev. kostol 

v Zemianskom Podhradí, uskutočnili sme aj výstup na 

hrad v Čachticiach. Počas celodenného výletu sme 

prešli 600 km, ale domov sme sa vracali vďační Pánu 

Bohu za nové zážitky.  

 

Stretnutie detí LOSu – Žaškov 

(23.jún  2012) 

V oravskej obci Žaškov sa uskutočnilo 

stretnutie detí Liptovsko – oravského 

seniorátu. Samozrejme, že naše deti 

tam nemohli chýbať. Program sa začal 

v miestnom evanjelickom kostole, kde 

farár Viktor Sabo pútavým spôsobom 

priblížil úlohu duchovného na misii 

v Afganistane. Nechýbali ani spoločné 

modlitby, spev piesní, a súťažné aktivity v areáli kostola.  
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Celoslovenské 

stretnutie evanjelikov 

v Lučenci (30.jún 

2012)Počas horúceho 

letného dňa sa konali 

služby Božie na námestí 

v Lučenci, ktoré v priamo 

prenose prenášala aj 

Slovenská televízia. Na 

spiatočnej ceste sme si 

spravili prestávku 

v Hronseku, kde sme 

navštívili drevený 

artikulárny kostol.  

 

Spoločné zahájenie 

školského roka v CZ 

Háj 

V nedeľu 2.septembra sme navštívili CZ Háj, aby sme na spoločných službách Božích prosili Pána Boha o požehnanie 

pre deti a učiteľov v novom školskom roku 2012/2013. Prítomných privítal emeritný biskup a domáci farár Igor Mišina. 

Počas druhej piesne nasledovalo požehnanie prítomných detí a učiteľov z CZ Háj i CZ svätý Kríž – Lazisko. Po kázni 

zb.farára zo Svätého Kríža  sa pomodlilo 5 detí zo Svätého Kríža. Po skončení služieb Božích bol deti z Hája a Kríža 

pripravený program i spoločný obed.  
 

Spoločné stretnutie „artikulárnych“ veriacich v Istebnom (16.september 2012) 

Počas tejto nedele naše kroky (či skorej autá) smerovali do artikulárneho kostola v Istebnom. V rámci spoznávania 

veriacich z cirkevných zborov, kde je postavený artikulárny kostol (Svätý Kríž, Istebné, Leštiny, Kežmarok a Hronsek), sa 

v Istebnom konali slávnostné služby Božie. Okrem veriacich z 

„artikulárnych“ zborov sa na nich aktívne zúčastnili aj samotní farári 

z týchto zborov (Alenka Ďurčíková – Istebné, Daniel Baláž – Svätý Kríž). 

Kázňou slova Božieho poslúžila sestra farárka Anna Jakušová z CZ 

Hronsek. Po skončení služieb Božích bol v areáli kostola zasadený aj 

„tolerančný strom“. Príhovorom poslúžil seniorálny dozorca Ondrej Mrlian.  

Po spoločnom obede nasledovala prednáška riaditeľa Krajského 

pamiatkového úradu v Žiline Miloša 

Dudáša. Nechýbalo oni predstavenie 

jednotlivých zborov formou počítačových 

prezentácii, spevokolov či slovnými 

informáciami. PO ceste domov sme 

navštívili aj artikulárny kostol v Leštinách.   
 

Inštalácia zborových farárov v Dolnom 

Kubíne  

V nedeľu 18.novembra sa uskutočnil zájazd 

do CZ Dolný Kubín. V ev.kostole  sa konala 

slávnosť inštalácie Rastislava Stančeka za 

zb.farára pre Dolný Kubín a Janky 

Pabákovej za zb. farárku v Tvrdošíne.  
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Duchovné aktivity  v našom cirkevnomzbore 

Slávnosť konfirmácie : V nedeľu 13.mája 2012 boli 

po splnení podmienok (pravidelná účasť na 

konfirmačnom vyučovaní, pravidelná účasť na 

službách Božích a na stretnutiach dorastu)  a po 

úspešnom absolvovaní písomnej i ústnej skúšky 

z predpísaného učiva  slávnosťou konfirmácie prijatí 

medzi dospelých členov nášho cirkevného zboru 

traja chlapci a dve dievčatá. Tak pred prítomnými 

vyznali svoju vieru a potvrdili krstnú zmluvu.  

 

Návšteva detí a mládeže z CZ Háj 

V piatok 13.júla navštívili náš cirkevný zbor deti a vedúci 

besiedky a mládeže z CZ Háj. Svojou návštevou tak ukončili svoj 

denný detský tábor, ktorý mali v Háji od pondelka 9.júla. K deťom 

z CZ Háj sa pripojili aj naše deti. Spoločný denný detský tábor bol zahájený ukážkou práce polície. Z radov polície sa 

prihovoril policajný duchovný Ján Paciga. Polícajti deťom predviedli prácu so služobným psom. Nechýbala ani účasť 

hasičov a predstavenie hasičskej techniky. Nasledovalo pásmo modlitieb, piesní a hier, prehliadka artikulárneho kostola i 

jeho veže. Po spoločnej grilovačke nechýbala ani biblická lekcia v zborovej sieni. Biblický príbeh deťom a dospelým 

pútavým spôsobom priblížil emeritný biskup a farár v CZ Háj Igor Mišina spolu so svojou manželkou. 

 

 

 

 

30. výročie prenesenia a posvätenia kostola v Svätom Kríži 

V nedeľu 26.augusta sme si spolu s hosťami počas slávnostných služieb Božích pripomenuli 30.výročie prenesenia 

nášho artikulárneho kostola Paludze do Svätého Kríža, jeho posvätenie, ako aj 90.výročie posvätenia zvonov.  

Prítomných privítal zb. farár Daniel Baláž a zborová dozorkyňa Elena Droppová. Na liturgii sa okrem domáceho farára 

podieľali aj farári Belo Húska (CZ Palúdzka), Ján Paciga (duchovný pre rezort polície), Vladimír Ferenčík (CZ L.Mikuláš). 

Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik. Život v cirkevnom zbore pripodobnil 

ľudskému organizmu, v ktorom vykonáva dôležitú úlohu srdce. Ak sa v organizme stane, že sa preruší spojenie medzi 

srdcom a orgánmi, nastáva k nedokrveniu organizmu a jeho smrti. Podobne je to aj s cirkevným zborom a jeho členmi, 

keď stratia spojenie s Pánom Bohom.  
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Svojim príhovorom prítomných pozdravili aj hostia – generálny dozorca ECAV Pavel Delinga, emeritný biskup Ján 

Midriak, ako aj hlavný radca kancelárie prezidenta Slovenskej republiky z pracoviska v Banskej Bystrici Stanislav Líška. 

Nechýbalo ani vystúpenie mužského spevokolu z CZ Lipt.Ján. Slávnostných služieb Božích sa zúčastnilo okolo 700 

domácich i hostí z celého Slovenska.  

Vystúpenie detského spevokolu 

ZVONČEK  z Hýb 

V nedeľu 25.11.2012 sa v našom kostole 

uskutočnilo vystúpenie detského spevokolu 

ZVONČEK. Jedná sa o deti a mládež 

z cirkevného zboru Hybe. Tí nás potešili 

i povzbudili  približne 100 návštevníkov 

pásmom piesňami a dramatickým pásmom. 

Do programu hostia z Hýb zapojili aj naše deti, 

ktoré prišli do kostola. Duchovným 

zamyslením poslúžil zborový farár z CZ Hybe 

a konsenior Liptovsko – oravského seniorátu 

Stanislav Grega. Hostia z Hýb priblížili 

návštevníkom formou zaujímavej prezentácie 

svoju obec i cirkevný zbor.  

Ako sme upravovali okolie kostola a fary ... 
Natieranie plotov 

Plot okolo nášho kostola i okolo fary si vyžaduje neustálu údržbu, nakoľko je zhotovený 

z dreva a pokrytý šindľami. Počas tohtoročného leta sme sa pustili do jeho opravy 

a rekonštrukcie. Predovšetkým sme doplnili chýbajúce šindle na oboch plotoch, resp. 

vymenili nevyhovujúce za nové. Na brigáde pri natieraní plotov sa zúčastnili viacerí 

členovia nášho cirkevného zboru.  

 

Hrabanie lístia 

Okolo nášho kostola sa nachádza 

rozsiahla trávnatá plocha. Keď sa 

tráva pokosí, je potrebné ju 

pohrabať a povynášať. Tejto práce 

sa naše sestry nezľakli, vyhrnuli 

rukávy a usilovne pohrabali a očistili plochu okolo kostola.  

Natieranie lámp 

Tak, ako naša strecha na kostole a plot okolo kostola podliehajú poveternostným 

podmienkam, rovnako je to aj s lampami pri chodníku do kostola a ku fare. Tie sme počas 

tohto leta ošetrili novým náterom. Vo veľkej miere pomohli žiaci z miestnej základnej školy – 

Radoslav Horanský a Ondrej Španko, ako aj brat Stanislav Španko. Ruku k zdarnému dielu 

priložili aj moji bývalí mládežníci zo Starej Turej – Pavol Rubaninský a Juraj Eľko.  
 

Úprava altánku s pitnou vodou 

Pri prehliadke areálu okolo kostola a fary pozornému oku neunikol ani altánok s pitnou vodou. 

Jeho vzhľad, ale najmä bezpečnosť tých, ktorí sa do neho išli osviežiť pitnou vodou, kazil 
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chodníček vytvorený z drevených hranolov. Tie vplyvom poveternostných podmienok 

zhnili a začali sa rozpadávať. Tak sme sa rozhodli pre radikálny krok a v spolupráci 

s dorastencami sme ich jednoducho odstránili. Vzniknuté nerovnosti sme zasypali hlinou 

a vytvorili súvislú trávnatú plochu.   

 

Prijali konfirmandov do svojich 
príbytkov ... 

Nakoľko na konfirmačnú výučbu prichádzajú žiaci zo Svätého Kríža i z Galovian, ktorí 

chodia nielen do miestnej ZŠ, ale aj do Palúdzky a na Evanjelickú základnú školu v L.Mikuláši, vyskytol sa problém 

s ustálením času konfirmačnej výučby. Ako najlepšie možné riešenie sa javilo vyučovať individuálne žiakov v Svätom 

Kríži a v Galovanoch. A tak sa chcem touto cestou poďakovať rodine Kubáňovej z Galovian  (č.d.105) a rodine 

Devečkovej z Galovian (č.d.51) za to, že umožnili, aby konfirmačná výučba mohla prebiehať v ich domácnosti. To, že 

prijali do svojej domácnosti mňa i ostatných žiakov, nám veľmi pomohlo. Taktiež ďakujem pánovi starostovi Galovian 

Stanislavovi Devečkovi za poskytnutie priestorov v kultúrnom dome, kde sme sa neskôr spoločne stretávali. 

 

Čo sa týka terajšieho času konfirmačnej výučby, tak nakoniec sme spojili skupinu žiakov zo Svätého Kríža a z Galovian 

do jednej a v súčasnosti sa stretávajú spoločne v stredu o 14,00 hod na fare  

Polohraný historický film sola scriptura 
V júni mi na faru zazvonil telefón. Zdvihol som slúchadlo a na opačnom 

konci bola dramaturgička zo Slovenskej televízie. Oslovila ma, či by som 

spolu s kolegom farárom Jánom Mojzsisom zo Smrečian a kolegom 

farárom Vladimírom Ferenčíkom z L.Mikuláša sa nepodieľal na natáčaní 

polohraného historického filmu SOLA SCRIPTURA  zameraného na 

historické zachytenie stavu evanjelikov v časoch štúrovcov. Prijal som 

ponuku a tak sme spolu s STV a kolegami farármi počas dvoch dní 

nahrali tento dokument. Pre zaujímavosť spomeniem iba fakt, že ja hrám v spomínanom filme Michala Miloslava Hodžu. 

Na fotografii vidieť, čo dokážu s človekom spraviť maskéri. Slovenská televízia odvysiela tento dokument v utorok 

25.12.2012 na prvý sviatok vianočný o 11,30 hod na STV 2.  

sprevádzanie návštevníkov v kostole 
Náš kostol je celoročne otvorený pre záujemcov, ktorí si ho chcú pozrieť. Službu sprevádzania 

návštevníkov v našom kostole poskytujú každý deň dve službukonajúce ženy . Nakoľko ich je 

ale veľmi málo, tak niektoré ženy prichádzajú do služby aj viac krát za týždeň. Nie je 

výnimočným javom, že sprevádzajú ľudí aj 4 dni po sebe. 

Po náhlej smrti sestry Heleny Paukovej – bývalej kostolníčky, ktorá sprevádzala návštevníkov 

počas utorkov, sme si opäť uvedomili, že je potrebné oslovovať ľudí a podnecovať ich k tomu, 

aby pomohli so sprevádzaním návštevníkov. Akútne potrebujeme ďalších ľudí, ktorým záleží 

na tom, aby sa o našom kostole dozvedelo čo najviac ľudí. Ženy, ktoré v súčasnosti 

vykonávajú službu sprevádzania, by radi privítali medzi sebou ďalších ochotných ľudí. Veď 

hocikedy môžu ochorieť, nebudú môcť prísť do služby. A koho potom zavoláme?  

Preto sa chcem obrátiť na ochotných bratov a sestry s nasledovnou výzvou: ak by ste radi pomohli so sprevádzaním 

turistov v kostole, radi vás privítame u nás na fare.  



Zborový list cirkevného zboru Svätý Kríž – Lazisko          Vianoce 2012 
 

10 
 

Výsledky sčítania obyvateľstva 
V  roku 2011 sa uskutočnilo na Slovensku sčítanie obyvateľov Slovenska. Štatistický úrad Slovenskej republiky sa 

zameral aj na zistenie počtu veriacich v jednotlivých obciach na Slovensku. Výsledky sčítania obyvateľstva sú už známe. 

V našom cirkevnom zbore, do ktorého patria obce Svätý Kríž, Lazisko, Gôtovany, Galovany sa obyvatelia obcí prihlásili 

k nasledovným vierovyznaniam: 
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Svätý Kríž 805 323 281 6 1 2 7 1 5 7 2 3 114 53 

Lazisko 409 214 105 0 0 1 1 0 0 0 0 0 71 17 

Galovany 276 167 61 0 0 1 3 0 0 0 0 1 34 9 

Gôtovany 420 232 134 0 2 4 1 0 0 0 0 1 30 14 

 

Legenda: CPO – Celkový počet obyvateľov; ECAV - Evanjelická cirkev augsburského vyznania; RKC - Rímskokatolícka 

cirkev; GRC – Gréckokatolícka cirkev; PRC – Pravoslávna cirkev; JEH – Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia; 

MET – Evanjelická cirkev metodistická; KZ – kresťanské zbory; AC – Apoštolská cirkev; BJB – Bratská jednota 

baptistov; CČH – Cirkev československá husitská; INÉ – do tejto kolónky sa zapísali tí, ktorí sú členmi neuvedenej cirkvi, 

alebo denomicnácie; BEZV – ľudia bez vyznania; NEZIST – ľudia, ktorí vôbec neuviedli, do akej cirkvi patria  

 

Počet veriacich v Andiciach a Beniciach nie je možné z poskytnutej tabuľky Štattistickým úradom SR 

zistiť, nakoľko sú tieto časťami Liptovského Mikuláša.  
 

Rekonštrukcia strechy kostola 
Počas tohto roka bola ústrednou témou v našom cirkevnom zbore rekonštrukcia strechy nášho artikulárneho kostola. Tá 

už bola dlhodobo plánovaná. Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Žiline bolo potrebné kompletne 

vymeniť celú strešnú krytinu. Po predložení cenových ponúk a po zdĺhavých rokovaniach s predstaviteľmi jednotlivých 

firiem zaoberajúcich sa výrobou šindľov a ich 

montážou, sme sa tajným hlasovaním na presbyterstve 

rozhodli osloviť firmu, ktorá sa pustila do rekonštrukcie 

strechy začiatkom augusta. Pracovníkom sa vďaka 

prajnému počasiu podarilo odstrániť starú strešnú 

krytinu, namontovať novú a chemickým náterom ju 

ošetriť na celej južnej a západnej strane kostola. 

Dostali sa až na začiatok severnej strany strechy.  

 

Na základe úspešne vypracovaného projektu, ktorý 

bol napísaný a doručený na Ministerstvo kultúry SR koncom roka 2011, sa vďaka Pánu Bohu podarilo získať 

z podporného programu OBNOVME SI SVOJ DOM dotáciu 20 000 €. Keby sme túto dotáciu nedostali, do rekonštrukcie 

by sme sa nemohli pustiť. Preto ďakujeme Ministerstvu kultúry SR za poskytnutú dotáciu.  
 

Samozrejme, že vďaka patrí aj vám, členom nášho cirkevného zboru, ktorým záleží na zachovaní tohto kultúrneho 

a duchovného dedičstva našich predkov, a ktorí ste finančne prispeli na opravu strechy kostola. Tento rok sme celkovo 

preinvestovali do rekonštrukcie strechy kostola 49 273 €. Plánovaný rozpočet na II.etapu rekonštrukcie strechy 

kostola pozostávajúcej z rekonštrukcie severnej strany strechy a  veže kostola je 63 000 €.  
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Preto je pred nami neľahká úloha: dokončiť dielo, ktoré sme začali. To, či sa nám to podarí, samozrejme 

predovšetkým záleží na členoch cirkevného zboru a na ich ochote finančne prispieť na opravu kostola. Veľmi 

dobre vieme, že v dnešnej dobe je veľmi ťažká finančná situácia.  

Mnoho ľudí si do nového roka dáva kadejaké predsavzatia: Preto vás chcem vyzvať, aby ste si aj vy dali 

také predsavzatie a popri finančných výdavkoch, ktoré budete mať v r. 2013, pamätali aj na svoje 

povinnosti voči cirkevnému zboru, a aby ste nezabúdali na slová apoštola Pavla: „Každý (nech dá), ako si 

umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh“.  

 

Vianočná súťaž pre deti i dospelých 
Milí deti, milí rodičia, priatelia. VIANOCE opäť klopú na dvere. Po tom, ako si rozbalíte svoje darčeky, ako uskutočníte 
všetky plánované návštevy, zaiste budete mať dosť voľného času a možno si budete klásť otázku: ako ho efektívne využiť? 
Ja vám ponúkam riešenie. Na tejto strane nájdete niečo, čím si ho isto vyplníte. Je tu písmenkový hlavolam. Traja z vás, 
ktorí ho úspešne vylúštia, a riešenie prinesú zborovému farárovi,  dostanú peknú odmenu.  
 
Čo treba spraviť?  Zakrúžkuj každé tretie písmeno, napíš ho nižšie do riadku a následne splň úlohu, ktorú sa dozvieš 
po zvládnutí hlavolamu 

 

S B N B S A E W P T H Í F F Š Ž Z D Č Š R D F U Ľ S H F G Ý J K Č M N L V C Á Y Q N E R O 
Z U K O P V Í Á I Ž Ť E Ť Š R Ä Ä Y Ô L V J Ý Š H Ž E Ť Č O C D B Ľ W E X Č C A Y N Ľ B E Á 
K J I O K I U R G T E F D R S V G Ť Q S A U Z N W E S J H K W Q E H Z J X 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
Odpovedz na otázky, tak, že usporiadaš písmená do správneho poradia. 
V akom meste sa narodil Pán Ježiš? H E T B L E E M ______________________________ 
Ako sa volal anjel, ktorý zvestoval Ježišovo narodenie? B E L G R A I ___________________ 
Aké dary prieniesli mudrci Ježišovi? O T L Z A     O L K D A I D     U H R M Y 
_______________________________________ 
Kde museli Jozef s Máriou a Ježišom utiecť pred Herodesom? 
T P E Y G _______________ 

 

Ako sme balili vianočné balíčky 
V piatok 21.12.2012 bol na fare čulý pracovný ruch. Okrem toho, 

že som pred vytlačením dokončieval a graficky upravoval články 

a fotografie do zborového časopisu, ktorý práve držíte v rukách, 

službukonajúce sestry balili vianočné balíčky pre deti. Teší ma, 

že som mohol byť pri tom a pred tlačením časopisu ich odfotiť a 

„reportáž“ o balení balíčkov som stihol ešte vsunúť na záver tohto 

vydania. Touto cestou im ďakujem za pomoc. Zároveň pridávam 

fotografiu, ktorú som spravil na poslednú chvíľu.  
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Poďakovanie 

Milí čitatelia,  
chcel by som sa poďakovať za všetko, čo som mohol aj vďaka vám v končiacom sa roku 2012 v našom cirkevnom zbore 
prežiť a pre CZ spraviť  Ďakujem tým, ktorí sa počas roka zapájali do diania v cirkevnom zbore a aktívne priložili ruku 
k dielu, ktoré teraz môžeme vidieť. Ďakujem za dary hmotného i duchovného charakteru, ktoré ste pre náš CZ venovali.  
 
Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie: 

 Presbyterom za ich spoluprácu pri spoločných zasadnutiach presbyterstva a aktívne  
zapájanie sa do diskusií o aktuálnych problémoch a záležitostiach nášho cirkevného zboru 

 Sestre dozorkyni, sestre pokladníčke a účtovníčke, sestrám kostolníčkam, sestrám kantorkám a bratovi kantorovi 
za ich ochotu a ústretovosť 

 Sestrám, ktoré sprevádzajú turistov v našom kostole za ich obetavú prácu  
 Starostom obcí Svätý Kríž, Lazisko, Gôtovany a Galovany a pracovníkom obecných úradov za spoluprácu s našim 

cirkevným zborom 
 

Všetkým členom cirkevného zboru Svätý Kríž – Lazisko prajem požehnané sviatky 
narodenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, veselého Silvestra a v novom roku 2013 

hojnosť Božieho požehnania, zdravia, spokojnosti a pokoja doma, v práci, v škole  
i v našom cirkevnom zbore. 

 

 

Rozpis služieb Božích na vianočné a novoročné sviatky 
 23.12. nedeľa – 4.adventná nedeľa  Svätý Kríž (zborová sieň) 9,00 hod  

 24.12. pondelok - ŠTEDRÝ VEČER -    Gôtovany   14,30 hod 

Svätý Kríž (kostol)  16,30 hod 

Na štedrovečerné služby Božie bude zabezpečený BEZPLATNÝ ODVOZ veriacich autobusom, ktorý pôjde cez 

Andice o 16,00 hod. 

 25.12. utorok – 1.slávnosť vianočná  Svätý Kríž (zborová sieň) 9,00 hod 

 25.12. utorok – 1.slávnosť vianočná  Gôtovany (modlitebňa)  14,00 hod 

 26.12. streda  – 2.slávnosť vianočná  Svätý Kríž (zborová sieň) 9,00 hod 

 30.12. nedeľa – nedeľa po Vianociach  Svätý Kríž (zborová sieň) 9,00 hod 

 31.12. pondelok – závierka občianskeho roka Galovany (dom smútku)  14,00 hod 

Gôtovany   15,00 hod 

Svätý Kríž (zborová sieň) 16,00 hod 

 1.1. utorok – Nový rok    Svätý Kríž (zborová sieň) 9,00 hod 

 6.1. nedeľa – Zjavenie Krista Pána  Svätý Kríž (zborová sieň) 9,00 hod 

 6.1. nedeľa – Zjavenie Krista Pána  Gôtovany   14,00 hod 

 
 

Zborový list Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko sa vydáva pre 
vnútornú potrebu cirkevného zboru. 

Zborový list vydal Mgr. Daniel Baláž, zborový farár, v spolupráci so žiakmi  ZŠ v Svätom Kríži a oslovenými 
členmi CZ Svätý Kríž - Lazisko. Ilustráciami prispela sestra kantorka Ľudmila Moravčíková. Všetkým, ktorí sa 

podieľali na jeho príprave, ďakujem. 
Kontakt: Mgr. Daniel Baláž, zborový farár, telefón na faru: 044/5592622; mobil: 0918 828 149; email: 

knaz.daniel@gmail.com;  webová stránka cirkevného zboru: www.drevenykostol.sk 
 

mailto:knaz.daniel@gmail.com
http://www.drevenykostol.sk/

