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Z b o r o v ý   l i s t  

Cirkevného zboru ECAV 

na Slovensku Svätý Kríž – 

Lazisko  

Číslo 44       24. decembra 2013 

„A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme 

hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, 

(bolo) plné milosti a pravdy.“.  

Evanjelium Jána 1,14 

V týchto dňoch si pripomíname, ako sa pred mnohými 

rokmi tešili z narodenia dieťaťa dvaja ľudia: Mária 

a Jozef. Tešili sa z narodenia svojho syna, ktorého 

pomenovali Ježiš. Nejednalo o obyčajné dieťa. Veď 

sme čítali dôležité slová: „ A toto Slovo stalo sa 

telom“. Túto významnú udalosť si pripomíname práve 

počas tohto vianočného obdobia, keď nám v našich 

ušiach často znejú správy, že sa nám narodil Spasiteľ v 

meste Dávidovom, ktorý je Kristus Pán. Hovorí o tom 

Písmo Sväté, hovoria o tom koledy. Pán Ježiš Kristus 

sa k nám takto znížil, aby nám dokázal, že mu nie sme 

ľahostajní, že Mu na nás záleží a zaujíma ho, čo 

prežíva bežný človek.  

 

O tom nám svedčia slová:  „ To Slovo prebývalo 

medzi nami a my sme hľadeli na Jeho slávu“. Pán 

Ježiš sa nestretával iba s dvanástimi učeníkmi, mohli 

by sme povedať, so svojimi žiakmi, ale chodil, ale 

počúval ľudí, vnímal ich potreby a pocity. Rozprával sa 

s obyčajnými ľuďmi v dedine a vedel sa priblížiť ich 

potrebám a zvykom, ale zároveň vedel komunikovať so 

vzdelanými ľuďmi vtedajšej doby, vedel sa naladiť na 

ich myšlienkovú vlnovú dĺžku. On sa s nimi tešil i plakal, 

prijímal pokrm a nápoj, bol unavený a odpočíval. 

Navštevoval ich domácnosti, spoznával ich domáce 

zvyklosti.  

 

A možno by sme mohli aj závidieť týmto ľuďom – 

učeníkom i ostatným, ktorí Ho mohli naživo stretnúť, 

vidieť, rozprávať sa s Ježišom Kristom, počúvať Jeho 

slovo o Božom kráľovstve, vidieť divy, ktoré sa diali 

Jeho rukami. Dnes, na rozdiel od nich, sa Ho 

nemôžeme osobne dotknúť, nemôžeme Ho fyzicky 

vidieť, nemôžeme počuť Jeho hlas, nemôžeme „hľadieť 

na Jeho slávu“. A priznajme si: koľko krát by sme 

potrebovali, aby sa nás dotkol, aby k nám prehovoril, 

aby nám povedal, kam máme ísť, ako si môžeme 

zlepšiť kvalitu svojho života, ako môžeme pomôcť 

človeku, na ktorom nám záleží.  

 

No napriek tomu, že sa Mu nemôžeme pokloniť, ako to 

spravili pastieri a mudrci, napriek tomu, že nemôžeme 

cítiť jeho fyzický dotyk, aj v tomto vianočnom čase Ho 

môžeme prosiť: Milý môj Pane Ježiši Kriste, prosím ťa, 

príď v tomto čase ku mne a prehovor ku mne so svojím 

svätým Slovom, lebo viem, že je plné milosti a pravdy.  

  

Milí priatelia, položme si ale otázku: chceme od Ježiša 

Krista vždy počuť pravdu? Sme pripravení prijať jeho 

slová? Sme si vedomí toho, že nie vždy tá pravda môže 

byť pre nás prijateľná? Tak, ako pred mnohými rokmi, 

aj dnes k nám Kristus prichádza, aby nám povedal 

pravdu otvorene do očí, bez okolkov.  

 

Pravda, ktorú zvestoval Boží Syn na tomto svete počas  

svojho života, pravda, ktorá sa niekedy dobre počúvala, 
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no niekedy sa aj splnilo príslovie, že „pravda oči kole“, 

pravda o Božej láske, ktorú si nemôžeme zaslúžiť, ani 

vydobyť, pravda o nás, že nech akokoľvek dobre 

vyzeráme a vzhľadovo sa odlišujeme, vnútri sme 

rovnakí – podliehajúci pokúšaniam a zvodom, táto 

pravda Božieho Syna je nemenná, platí v každej dobe. 

Táto pravda platí o nás aj dnes.  

 

Aj čas tohto adventu a Vianoc je pre nás a pre všetkých 

ľudí časom, kedy sa môžeme zamyslieť nad sebou, nad 

svojim životom, i nad tým, ako chápeme Ježiša Krista. 

Aj dnes nám chce povedať pravdu o tom, že nás má 

rád a záleží mu na nás. Preto sa nechajme aj dnes 

povzbudiť slovami Písma Svätého:  „Dnes ak počujete 

Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia“!  (Žid  3,15). 

-  Zborový farár – 

OOOkkkiiieeennnkkkooo   ppprrreee   dddooossspppeeelllýýýccchhh   
Vianočné recepty 

Orechové slimáky 

Suroviny: Lístkové cesto – 250 g; 2 väčšie hrsti vlašských orechov; 50 g masla; 1 a pol lyžice trstinového masla; 1 ČL 

škorice; vajce na potretie 

Postup: Rúru vyhrejeme na 170 st. Nasekané orechy dáme do teplého masla spolu s cukrom a škoricou. Zmes 

rozotrieme po lístkovom ceste, zrolujeme a nakrájame na 1,5 cm kúsky. Poukladáme na papier na pečenie. Slimáky 

potrieme vyšľahaným vajcom. Pečieme cca 15 minút. Vychladnuté posypeme cukrom.  

- Recept poskytla  pani Dana Španková – 

 
Tradície zimného obdobia 

V Liptove zima kraľuje dlho. Nástup zimného obdobia časovo splýva s adventom, čiže so začiatkom cirkevného 

roka. Pojem advent pochádza z latinského slova adventus, čo my evanjelici prekladáme ako príchod alebo očakávanie 

príchodu Pána Ježiša Krista. Adventné obdobie sa začína štyri nedele pred Štedrým dňom. Do cirkevného roka ho 

zaviedol roku 600 pápež Gregor Veľký. Najskôr trvalo až osem týždňov, ale od roku 922 , vtedy bol pápež Ján X.,  platí 

že ide o štvortýždňové obdobie. Prípravy na Vianoce sa chápu predovšetkým v duchovnom zmysle a ich základom má 

byť celkové stíšenie, pokánie, skoncovanie so zlozvykmi. Bolo treba, okrem iného, pomeriť sa s hnevníkmi, čo nebývalo 

také jednoduché a neraz si to, najmä od hrdých gazdov, majstrov, žiadalo veľa sebazaprenia.                                        

V advente sa ľudia zvyčajne postili, preto sa hovorilo aj o tzv. malom pôste. Platil zákaz tanečných zábav a svadieb, 

muzikanti odložili hudobné nástroje. Advent bol a má byť aj obdobím prípravy domácností a chrámov na nastávajúce 

sviatky. Treba všetko vyčistiť, vyprať, poumývať, napiecť koláčov, pripraviť oblátky, vykonávali sa zabíjačky a podobné 

činnosti. V 20. storočí prenikol i k nám zvyk pripravovať adventný veniec, doplnený štyrmi sviečkami. Tento zvyk vznikol 

v evanjelickom prostredí, ale dnes sa rozšíril aj do katolíckych chrámov a domácností. V adventnom období sa 

chodievalo na ranné roráty. Názov roráty  pochádza zo žalmu – Rorate coeli desuper... (Rosu dajte, nebesá...). Na 

roráty sa vstávalo už pred brieždením, ľudia sa vydávali na cestu do chrámu zababušení, svietili si lampášmi, sviečkami 

či neskôr baterkami a často krát sa borili snehom. Chodenie na roráty malo svoje osobitné čaro.  Je to čas dlhých nocí 

a čakanie na svetlo. Evanjelická spisovateľka Terézia Vansová o tom napísala: Na tieto Služby Božie bol kostol plný; 

vôbec roráty mal ľud rád. Okrem sviec na oltári a niekoľko v lustri mal každý akú-takú lojovú sviečočku v ruke alebo 

aspoň každá tretia ženička; polotma, v akej sa zhromaždili nábožní cirkevníci, účinkovalana prosté duše akosi mysticky. 

Tma zápasila so svetlom, tma unikala do kútov, ako noc pred dňom, ako zlo pred dobrom.   

Zvyky a obrady zimy od novembra po Hromnice (2.II.) sa tradíciou rozdelili do 4 cyklov: - do predvianočného – 

adventného obdobia;  - do vianočného obdobia; - do novoročného obdobia;  - do obdobia trojkráľového 
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Potom prišli fašiangy – najveselšia časť roka. V Liptove ich máme ešte za zimné zvykoslovie, hoci patria už do jarného 

obdobia. Aké zvyky a obrady zachovávali naši predkovia?          Zimné zvyky a obrady obsahovali rôzne predpovede, 

koledovanie, želanie šťastia, zdravia, pokoja, radosti. Vykonávali sa rôzne úkony kvôli hospodárskej prosperite. Zvyky 

boli viazané na istý deň (Katarínu, Ondreja, Barboru, Mikuláša, Luciu...), alebo obdobie - zimné pracovné príležitosti 

(priadky, páračky). Uvedené zvyky majú aj zábavnú podobu. Dosahujú  až ustálenú dramatickú výstavbu. Vo zvykoch 

a piesňach zimného obdobia v Liptove je mnoho kultúrnych prúdov a historických vrstiev – od pohanských po ich 

kresťanskú modifikáciu až k novodobým divadelným formám. Pri terénnych výskumoch v evanjelických rodinách naši 

predkovia spomínali, že každý zvyk, alebo tradičnú prácu začínali modlitbou a nábožnou piesňou. Ženy, dievčatá sa 

vždy aj pekne vyobliekali a tak „kúdeľná izba“ mala zvláštne čaro. 

Predvianočné – adventné obdobie sa viaže so zvykmi predpovede, veštenia, rôznych želaní do budúcnosti. Hoci 

v evanjelických rodinách sa veštenie nepodporovalo, predsa túžba po budúcnosti zvyky uchová.  

Na Ondreja si dievčatá čarovali akého muža dostanú. Najznámejšie bolo liatie olova. Dôvtip a šikovnosť museli prejaviť, 

pretože čary pôsobili najlepšie vtedy, keď kľúčik cez, ktorý liali olovo bol z domu, kde býval Ondrej. Pri liatí olova sa 

hovorili rôzne magické slová. Napríklad: Tvoju pamiatku dneská svätíme, Ondreju milý, teba prosíme,dajže nám to 

vedeti, s kým budeme bydleti,  dajže mi Ondreju znať, s kým ja budem pri oltári stáť.  Roztopené olovo v studenej vode 

vytvorilo rôzne tvary i ozdoby. Bolo opäť treba veľa predstavivosti, aby sa dalo z výtvoru vyčítať, aké povolanie, remeslo 

bude mať budúci muž. Keď sa vo vode vytvorila podkova, kladivo, mal to byť kováč, keď kniha, mal to byť učiteľ, alebo 

farár... Ďalším čarovaním bolo varenie halušiek, rozloženie hrnčekov, pod ktoré sa dali rôzne predmety a iné. Na deň 

Ondreja, keď sa vošlo do domu, kde mali slobodnú dievku, tak sa okrem pozdravu vinšovalo. Napríklad:  Na našom 

stole vykvitla ruža, vinšujem vašej panenke pekného muža. Nie tak pekného ako statočného, vinšujem ho zo srdca 

mého.  

 

 Na Barboru hlavne v baníckych obciach sa konali ďakovné bohoslužby. Organizovali sa rôzne banícke podujatia – 

prijímanie, povýšenie učňov za tovarišov, tovarišov za majstrov ... V tento deň sa v Liptove začalo zimné upratovanie 

domov, maštalí a všetky budovy. Ometali sa pavučiny, zametalo sa všetko, len aby sa vymietli démoni, strigy...      

           

Na Mikuláša bolo v Liptove veselo. Z výskumov zisťujeme pozoruhodný vývoj mikulášskych zvykov. Už to, že Liptovský 

Mikuláš má vo svojom erbe postavu svätého Mikuláša a gotický kostol v meste má patrocínium svätého Mikuláša-

biskupa má svoju symboliku. Už v stredoveku v prvej polovici decembra prebiehali predslnovratné obyčaje, ku ktorým 

patrila výmena darov a rôzne maskované sprievody-obchôdzky. Kresťanská cirkev určila v 9. storočí 6. december za 

deň svätého Mikuláša, pretože v 4. storočí pôsobil ako biskup v Myre, v Malej Ázií Mikuláš, ktorý si svojou obetavosťou 

a zmyslom pre spravodlivosť získal obľubu v najširších vrstvách obyvateľstva Byzantskej ríši. Svätý Mikuláš sa stal 

patrónom rybárov, pltníkov, lodníkov, zlatníkov, pastierov, ale najmä ho mali v láske deti. Jeho postava, neskoršie i jeho 

družina (anjel, čert) sa stali neodmysliteľnou súčasťou rôznych mikulášskych sprievodov či podujatí. Mikulášske 

sprievody boli veľmi hlučné, ba často končili aj násilím a tak sa dozvedáme, že evanjelické artikuly zakazovali strašenie 

detí. Ba dokonca aj panovník Jozef II. vydal zákaz hlučným mikulášskym sprievodom. Ani zákazy nezabránili, aby 

mikulášske zvyky zanikli. V Liptove o to viac, že 6. december bol privilégiom na trhové právo vyhlásený za deň 

výkladného jarmoku v meste. Zo spomienok pani Boženy Revajovej z Vrbice, ktoré zanechala v rukopisnej knihe „V tieni 

veže“ vyberáme: ...“Vrbica nebola chudobná. Aj sa dopestovalo aj sa vo fabrike zarobilo. Ľudia šporujú síce so známou 

luteránskou zaťatosťou, ale šporujú cieľavedome. A keď príde mikulášsky jarmok, všetko je rozhodnuté. Rodina sa 

zabezpečí na dlhú liptovskú zimu, chlapci dostanú marcipánových koníkov a dievčatá bábiky“.    Na Mikuláša sa deti 

vedeli najrýchlejšie naučiť modlitbičky a vinše, pretože bolo treba príchod Mikuláša do domu pekne modlitbou privítať až 

potom sa rozdávali darčeky. Aj na priadkách mal svoje miesto Mikuláš. Dievky na vydaj pred postavou Mikuláša odriekali 

rôzne žartovné texty. Mikulášske zvyky a tradície obohatili aj cechové zvyklosti. V Liptovskom Mikuláši už pred 

mikulášskym jarmokom piekli pani majstrové vianočné pečivo a vzájomne sa jednotlivé rodiny navštevovali a pohostili 

sa.             
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Na Luciu to bol deň magického čarovania o budúcom mužovi. Dievčatá začali zahrýzať do jablka až do Štedrého 

večera, začali páliť lístočky s menami chlapcov a podobne. V tento deň sa nechodilo na priadky. Po Lucii sa pospomínali 

všetky zvláštnosti, ktoré sa kedy v dedinách či mestách prihodili... Od Lucie do Vianoc sa predpovedalo počasie na 

jednotlivé mesiace nasledujúceho roka.                                                                                                                                 

 

Vianočné obdobie  je od Štedrého večera do Silvestra. Všetko sa vyriadilo, 

gazdinky prichystali tradičné vianočné pečivo. Deti a mládež sa naučili 

vianočné vinše a piesne. Na deň Adama a Evy nesmela žiadna žena ísť do 

cudzieho domu, lebo by bola doniesla nešťastie na celý rok. V evanjelických 

rodinách sa od rána ozývali nábožné piesne. Všetci sa tešili na dohviezdny 

večer – na slávnostné Bohoslužby. Na vyzdobený chrám. Cez vianočné 

obdobie sa chodilo po návštevách, vinšovalo sa, koledovalo, spievali sa 

nábožné piesne... Začiatkom 20. storočia sa hrávali divadlá a organizovali 

zábavy. Viac ako inokedy sa brala do rúk rodinná Biblia a čítalo sa z nej 

v domácnostiach. Najznámejšia vianočná pieseň: Čas radosti, veselosti 

světu nastal nyní ...                                                                                           

 

Novoročné obdobie bolo a je radostné. Už ľudová múdrosť oznamovala. Na 

Nový rok je deň dlhší o kurací krok. Aj jedlá museli byť tradičné, bohatšie 

(bravčovina), aby celý rok prinášali hojnosť. Nemali sa variť jedlá „ z pod 

peria“, aby šťastie neuletelo. Novoročné obdobie je tiež obdobím vinšovania, koledovania zdravia, úspešného roka, 

Božieho požehnania, rozmnoženia hospodárstva, dievčatám vydaj, v rodinách šťastia a nových potomkov... Vinš: Daj 

Boh šťastia v novom roku, sily zdravia, čerstvosti,  On buď strážcom vášmu kroku, v tomto čase milosti a po časnom tom 

súžení, buďte s Kristom oslávený!  Dobré ráno vinšujem!    

 

Obdobie trojkráľové  začína 6. januárom. Ústrednými postavami sú biblické postavy troch kráľov. Ľudová múdrosť nám 

oznamuje: Na trikrále o krok dále. Pôsobivé je koledovanie mládencov-pastierov, ktorý prezentujú spevnodramatický 

útvar – hru o troch kráľoch. V Liptove je známe aj chodenie a vinšovanie s hadom, ktoré opísal a poslal už do 

Kollárových Zpievaniek Gašpar Fejérpataky Belopotocký. Celé zvykoslovie zimy v evanjelických dedinách a mestách je 

obohatené prekrásnymi nábožnými piesňami a modlitbami z kancionálov a spevníkov. Veľa piesní vedeli obyvatelia 

Liptova naspamäť a tak bol potrebný iba dobrý predspevák a v dedine či meste bolo počuť krásny spev a hudbu... 

 

- Z výskumov v priebehu rokov 1973 až dodnes spracovala Mgr. Daniela Fiačanová 

 

Návštevná služba v nemocnici 

Milí čitatelia, evanjelickí 

farári a farárky z 

cirkevných zborov v 

blízkosti Liptovského 

Mikuláša (vrátane nášho 

cirkevného zboru) začali 

vykonávať pravidelnú 

návštevnú službu 

pacientov v nemocnici v 

Palúdzke. Ak viete o 

pacientovi, ktorý by privítal pastorálnu návštevu farára, treba to zahlásiť personálu daného oddelenia, ktorý bude 

informovať konkrétneho farára, ktorý v daný deň vykoná na oddelení návštevu. Rozpis návštev pacientov v nemocnici 
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v Palúdzke je nasledovný: každý UTOROK: Traumatológia, OAIM, Psychiatria; každá STREDA: Gynekológia, Interné, 

Doliečovacie; každý ŠTVRTOK: Neurológia a Chirurgia.  

Samozrejme, že ak si želáte, aby vás alebo vášho blízkeho, ktorý je v nemocnici, prípadne je v ohrození života, som 

navštívil ja alebo iný kolega farár, tak ja alebo môj kolega môžeme spraviť hocikedy a na hociktorom oddelení bez 

ohľadu na tento stanovený rozpis.  

Fotografia použitá z www.nsplm.sk 

Biblické hodiny 

Milí priatelia, teším sa, že práca v našom cirkevnom napreduje a postupne si tu nachádzajú svoje miesto deti na detskej 

besiedke, dorastenci na konfirmačnom vyučovaní a stretnutiach dorastu. To, čo nám 

v našom cirkevnom zbore chýbalo, bola práca s dospelými a ich duchovné vzdelávanie. 

Keďže mi záleží, aby nielen deti a dorastenci, ale aj dospelí sa duchovne 

vzdelávali, bolo potrebné uvažovať nad duchovným vzdelávaním dospelých. Toto je 

v mnohých cirkevných zboroch na Slovensku už zavedené a realizuje sa to 

prostredníctvom biblických hodín. To, že niekde niečo dlhé roky nefunguje, ešte 

neznamená, že to tak musí ostať. A tak nastala chvíľa, že od štvrtka 7.11. začali v 

našom cirkevnom zbore v zborovej miestnosti o 15,00 prebiehať biblické hodiny, 

počas ktorých chceme hlbšie skúmať jednotlivé biblické knihy, osoby, mestá, biblické 

skupiny. Teším sa, že sa účastníci aktívne zapájajú, majú záujem sa dozvedať zaujímavé poznatky a tak si prehĺbiť 

svoje duchovné vedomosti. V biblických hodinách budeme pokračovať aj v roku 2014.  

 

Stretnutie veriacich z artikulárnych 

cirkevných zborov 

V nedeľu 15.septembra sa v našom kostole 

uskutočnilo v poradí druhé stretnutie veriacich 

z cirkevných zborov Istebné, Leštiny, Kežmarok, 

Hronsek a domáceho cirkevného zboru Svätý Kríž  

Lazisko, v ktorých sú drevené artikulárne kostoly. Prvé 

stretnutie sa uskutočnili v r. 2012 v CZ Istebné.  

Prítomných veriacich privítal domáci zborový farár 

a zborová dozorkyňa Elena Droppová. Liturgiou 

poslúžili sestry farárky Janka Velebírová Hudáková (CZ Leštiny), Alena Ďurčíková (CZ Istebné) i Anna Jakušová (CZ 

Hronsek). Slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat senior Tatranského seniorátu Roman Porubän, ktorý sa 

zamýšľal nad textom z knihy Józua 1,1-2, a ktorý taktiež poslúžil liturgiou. Počas služieb Božích prítomných pozdravili 

všetci duchovní predstavitelia z artikulárnych zborov. Taktiež prítomných pozdravili spevokoly z Kežmarku a Hronseku.  

Nechýbalo ani vystúpenie detského spevokolu Svätojánske mušky z CZ Liptovský Ján.  

Po spoločnom obede a posedení pri guláši stretnutie veriacich z artikulárnych cirkevných zborov pokračovalo 

predstavením detí z CZ Istebné, ktoré nacvičili scénku. Veľkým prínosom bolo aj vystúpenie detského spevokolu 

ZVONČEK z CZ Hybe. Práve vďaka mládežníkom a technikom z CZ Hybe bol zabezpečený dopoludňajší kamerový 

prenos služieb Božích a popoludňajší prenos programu na veľkoplošné plátno.  

http://www.nsplm.sk/
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Následne prítomní prešli k pamätníku v zatopenej obci, kde bol v r. 

1693 postavený drevený artikulárny kostol, ktorý bol v r. 1974 – 

1982 v dôsledku výstavby vodného diela Liptovská Mara prenesený 

do Svätého Kríža. Dôležité historické fakty o obci Paludza 

i o vtedajšom cirkevnom zbore priblížila sestra Daniela Fiačanová. 

(príhovor s.Fiačanovej nájdete v tomto čísle zborového časopisu)  

Nasledovalo položenie venca k pamätníku a zasadenie pamätnej 

lipy, ktorá bude nielen spomienkou na toto stretnutie, ale taktiež 

bude zapísaná medzi ostatné stromy, ktoré sa v cirkevných zboroch 

sadia pri slávnostiach pri blížiacom sa 500.výročí reformácie. Na 

sadení lipy sa podieľali všetci zúčastnení duchovní predstavitelia  

z artikulárnych zborov. O tom, že to nie je hocijaká lipa, svedčí aj 

certifikát, ktorý osvedčuje zasadenú lipu ako strom reformácie. Naša 

lipka dostala poradové číslo 058. Do roku 2017, ktorý počas ktorého 

si budeme pripomínať 500.výriočie od reformácie, sa plánuje 

nasadiť 500 stromov, ktoré dostanú certifikát STROM 

REFORMÁCIE.  

Následne brat senior R.Porubän v modlitbe vyprosil od Pána Boha 

požehnanie a ochranu na ceste domov a po zaspievaní piesne Smieť žiť pre Krista udelil prítomným požehnanie.  

Touto cestou chcem poďakovať starostovi obce Svätý Kríž Vladimírovi Feketíkovi za to, že pred slávnosťou zabezpečil 

vykosenie areálu pri pamätníku.  

KOSTOLÍK 

V malebnom údolí medzi horou  pekný kostolík 

stojí.  Tristodvadsať rôčkov má,  jeho 

rodiskom bola Paludza. 

 

Šikovný majster mocné ruky mal, pomocou 

drevených klincov kostol vystaval.  Pred rokmi 

páni rozhodli, drevený kostol do Svätého Kríža 

previezli.  

 

Taký dôvod k tomu mali, aby sme dosť 

elektriny mali. Tak priehradu vystavali. 

 

Je jedným z artikulárnych kostolov, ktorý dnes krásnie medzi prírodou.  

Stojí tu, no nie je sám, svoj zvučný hlas dvíha k nebesiam. 

 

Keď spev zaznie kostolom, stíchnu i vtáčky na stromoch.   

Prekrásny zuniaci zvona hlas prináša raz radosť a raz plač. 

V lete, či v zime, do neho bežíme. No nie len my blízky, ale i cudzinci. 

 

Zveršovala pani Dudášová zo Svätého Kríža (rím.-kat. vierovyznania) 
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Slávnosť konfirmácie  

V nedeľu 12.mája 2013 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. Medzi dospelými 

členmi nášho cirkevného zboru, ktorí po 

konfirmácii majú nielen práva, ale aj 

povinnosti, vítame Stanka Devečku, 

Veroniku Gundovú, Annu Jurkovičovú, 

Adriana Kubáňa a Miroslava Kubáňa.  

 

Výpisy zo zborovej matriky 

Milí čitatelia, v nasledovných riadkoch sa dozviete, aké kazuálie sme vykonali v roku 2013 (od apríla):  

Sobáše: Michal KOUŘIL a Eva BENICKÁ; Stefano LACAGNINA a Katarína BUČKOVÁ; Peter BENČO a STRCULOVÁ; 

Pavel STAROŇ a Svetlana STAROŇOVÁ (požehnanie manželstva); Milan PAPAJ a Katarína NEMTUŠIAKOVÁ; Daniel 

DOLEŽAL a Júlia NITRIANSKA; Štefan JANIČINA a Katarína MLYNÁRČIKOVÁ; Martin STRAKA a Monika Mrázová; 

Ivan BÁNYI a Jana MAZÚCHOVÁ; Tomáš MARTIKÁN a Zuzana REMPEROVÁ  

 

Krsty – malé deti: Apríl: Ela Michalíková; Máj: Oliver Devečka; Nina Slačková; Jún: Rebeka Kuricová; Tamara 

Rojčeková; August: Martin Petho;  Zdenka Holíčková; September: Filip Hollý; Lucia Kasanická; Október: Darina 

Kasanická; Klára Valentová  

 

Krsty – starší: september: Zuzana REMPEROVÁ  

 

Konfirmácia: Tomáš Mičuda; Katarína Michálková; Lucia Čílová; Stanislav Devečka; Veronika Gundová; Anna 

Jurkovičová; Adrián Kubáň; Miroslav Kubáň 

 
Konfirmácia – starší: september: Zuzana REMPEROVÁ 
 
Pochovali sme:  
Mária ŠPANKOVÁ (SK) – 82 r.; Vladimír ŠPANKO (SK)  - 73 r., Marta KELOVSKÁ (Lazisko) – 60 r.; Peter KASANICKÝ 

(Gôtovany) – 79 r., Igor PALKO  (Lazisko) – 49 r.;  Zuzana KUBÁŇOVÁ (Galovany ) – 83 r.; Ondrej PEKÁRIK 

(Gôtovany) – 88 r.; Anna TOMČÍKOVÁ (Galovany) – 88 r.; Mária MICHALICOVÁ (Lazisko) – 88 r.; Vendelín FIAČAN 

(Galovany) – 67 r.  
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TTTyyy   uuutttvvvrrrďďď   dddiiieeelllooo   nnnaaašššiiiccchhh   rrrúúúkkk   .........   

(((ŽŽŽaaalllmmm   999000,,,111777)))   
Milí čitatelia, aj v tomto končiacom sa roku 2013 sme v našom cirkevnom zbore spoločne vykonali mnoho práce, a to 

nielen duchovnej, ale aj hospodárskej. V nasledovných riadkoch sa o niektorých dôležitých technicko - hospodárskych 

záležitostiach dozviete viac.   

Rekonštrukcia strechy kostola 
Tak, ako v r. 2012, aj v r. 2013 bola ústrednou témou v našom cirkevnom zbore rekonštrukcia strechy nášho kostola. 

V roku 2012 sme kompletne vymenili a chemicky ošetrili strešnú krytinu na južnej, západnej, a časti severnej strany 

strechy kostola. V r. 2013 sme dokončili kompletnú výmenu strešnej krytiny na severnej strane strechy kostola.  

 

Na základe úspešne vypracovaného 

projektu, ktorý bol napísaný a doručený na 

Ministerstvo kultúry SR koncom roka 

2012, sa vďaka Pánu Bohu podarilo získať 

z podporného programu OBNOVME 

SI SVOJ DOM dotáciu 20 000 €. Takú istú 

dotáciu sme z MK SR dostali aj v roku 

2012. Keby sme túto dotáciu nedostali, do 

rekonštrukcie by sme sa nemohli pustiť. 

Preto ďakujeme Ministerstvu kultúry SR za 

poskytnutú dotáciu. Taktiež touto cestou 

ďakujeme aj spoločnosti MONDI SCP 

Ružomberok a.s. za dar vo výške 3 000 €, 

ako aj Žilinskému samosprávnemu kraju 

za dotáciu vo výške 1 300 €. Tieto sme v r. 

2013 prijali od týchto organizácií 

a spoločností, potešili sme sa aj príspevku od Jána Blcháča a jeho nadácia vo výške 200 €.  

 

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.  

V r. 2012 sme vynaložili na opravu strechy kostola 46 820 €. Rozpočet v r. 2013 bol 63 000 €, celkové náklady boli 

ale nižšie. Po zaplatení všetkých faktúr dosiahne suma za vykonané práce 43 383,94 €. Spolu nás oprava strechy bez 

veže vyjde 90 203,94 €. Treba si uvedomiť, že veľa finančných prostriedkov sme ušetrili pri vyúčtovaní dotácie. 

Vyúčtovanie bolo potrebné predložiť na Ministerstvo kultúry. Vieme, že sa jedná o drahú službu, za ktorú si účtovníci vo 

firmách zapýtajú nemalé peniaze. Vyúčtovanie dotácie nám pani Silvia Šoltýsová z Bardejova ale vykonala bezplatne.  

 

V r. 2014 nás čaká III.etapa obnovy a rekonštrukcie strechy nášho kostola, počas ktorej chceme vymeniť strešnú krytinu 

na veži nášho kostola a vykonať aj náter opláštenia veže kostola, ako aj výmenu poškodených dosiek.  
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Preto je pred nami neľahká úloha: dokončiť v r. 2014 dielo, ktoré sme 

začali v r. 2012. 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. V r. 2014 by mali práce na výmene strešnej krytiny, jej chemickom 

ošetrení, ako aj práce na výmene poškodeného opláštenia a jeho náteru 

dosiahnuť sumu 30 000 €.  

 

Preto je dôležité, aby sme v r. 2014 popri mnohých finančných 

výdavkoch, ktoré budete mať, pamätali aj na svoje povinnosti voči 

cirkevnému zboru, voči nášmu kostolu, a aby sme nezabúdali na slová 

apoštola Pavla: „Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty 

alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh“.  

 

Odstránenie stavebných 

panelov 

Dlhú dobu boli za hospodárskou budovou pri 

našej fare stavebné panely. Niekto o nich 

vedel, niekto aj zabudol, že tam už viac ako 

tridsať rokov odpočívajú. Náš cirkevný zbor 

oslovili zástupcovia obce Svätý Kríž 

a prejavili záujem o tieto stavebné panely. 

Po odsúhlasení zborovým presbyterstvom 

sme ich poskytli obci za protihodnotu, a to, 

že obec Svätý Kríž bude zabezpečovať  

úpravu areálu kostola formou kosenia 

trávnika.  

Oprava bránky na bočnej strane plotu kostola 

Okrem potreby výmeny strešnej krytiny sme si už dlhodobo uvedomovali aj akútnu potrebu opravy, resp. výmeny brány 

na bočnej strane 

oplotenia kostola. 

Táto bola v zlom 

technickom stave 

a nespĺňala svoju 

funkciu. Preto sa 

pred nastávajúcou 

slávnosťou 

stretnutia členov 

artikulárnych zborov 

rozhodli ochotní 

bratia, že opravia túto bránku, dajú jej lepší vzhľad a predovšetkým zabezpečia jej funkčnosť. A tak v piebehu niekoľkých 

dní sa zo starej, nefunkčnej zhnitej a rozpadnutej bránky stala bránka nová, pekná, a predovšetkým funkčná.  
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Pred 320 rokmi posvätili prvý artikulárny chrám v Paludzi 

Príhovor Daniely Fiačanovej pri návšteve pamätníka v Paludzi 

Na druhom stretnutí artikulárnych zborov 15. septembra 2013 sme si okrem iného pripomenuli aj 320.  výročie nášho 

prvého artikulárneho chrámu postaveného v Paludzi. Ako vyzeral  už nevieme. Vieme, že bol postavený v roku 1693, 

čiže o 12 rokov neskôr, ako boli uzákonené šopronské artikuly. O 80 rokov neskôr bol prvý artikulárny chrám malý a tak 

s pomocou Božou 11. novembra 1774 bola vykonaná veľkolepá posviacka monumentálneho chrámu, ktorý už poznáme.  

Celý chrám bol zhotovený z červeného smreku. Drevo vyrúbali z hájika „Katrenky“, ktorý patril do Galovian. Poznáme 

históriu stavieb artikulárnych chrámov. Vieme o šopronskom sneme a jeho artikulách, ktorým ďakujeme za vznik našej 

artikulárnej cirkvi v bývalej Paludzi. Je potrebné pripomínať si aj ťažké začiatky a dobu, keď evanjelických kňazov 

posielali na galeje a evanjelickú cirkev chceli úplne zničiť. Chvála Bohu sa tak nestalo.  Vtedajší artikulárny cirkevný zbor 

rozkvital. Paludzká cirkev mala výborné školy i nižšie gymnázium – latinské školy, alumnium, cirkevnú nemocnicu-špitál, 

xenodochium a poskytovala i štipendiá na štúdium teológie...  

Ako ku svojej ozajstnej matke sa priznávali všetky liptovské šľachtické a zemianske rodiny aj ju finančne podporovali. 

Boli to rodiny: Pongrácz, Szentiványi, Pottornay, Platthy, Okoličányi, Kubínyi, Csemiczky, Palugyay, Kebernicht, 

Andaházy, Benický, Fejérpataky, Guothovci, Thuranský, Luby, Andreanský a mnoho iných.  Paludzká artikulárna cirkev 

mávala aj dvoch kňazov naraz. Boli to vynikajúci kazatelia, barokoví spisovatelia, skladatelia piesní ako napríklad: Ján 

Čerňanský, Ján Blasius starší a mladší, Pavol Šramko, Matej Šúlek a iní. Účinkovali tu vynikajúci učitelia a rektori škôl. 

Ako napríklad : kežmarský rodák Juraj Buchholz, ktorý si v Paludzi dopisoval s polihistorom Matejom Bellom. Zhotovil 

jedný z prvých vežových hodín v Liptove –horologium. Ďalej to boli vynikajúci rektori a barokoví spisovatelia Juraj 

Barányi, Juraj Lišovíni, Martin Bohurádt a iní. Z artikulárnej cirkvi a jej latinskej školy vyšli mnohí literárne činní študenti. 

Jeden z nich národný buditeľ, vydavateľ kníh a kalendárov, kníhviazač Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, rodom 

z Paludze. Narodil sa 1.januára 1794.  Napísal a vydal vo svojom vlastnom životopise niekoľko spomienok priamo na 

artikulárny chrám v Paludzi z roku 1824 - citujem: V Paludzi bola stará artikulárna cirkev, chrám mala veľký, drevený, 

vôkol neho priestranný plotom dookola ohradený cmiter, v ktorom bolo stromov, líp a jaseňov. Tu som sa so spolužiakmi 

bavieval a na pomníkoch i latinské nápisy čítaval, lebo už ako gramatista som latinsky rozumel i hovoril. Na drevenej 

zvonici pri artikulárnom chráme, ako na mieste vyvýšenom, rád som sa bavieval a s mendíkmi i zvoniť chodieval. 

Ačkoľvek mi to môj otec bránil, lebo že by vraj mohlo odpadnúť srdce a mňa zabiť. 

Na inom mieste píše: Mňa môj otec veľmi náboženský vychovával, do kostola každú nedeľu i v zime, som chodieval, pri 

ňom v chráme sedával a s ním spieval. Ako žiak i s mendíkmi som spieval pri organe. Pri speve nábožných piesní 

vyznačoval ma – chválil  učiteľ. V škole paludzkej mi bol učiteľom pilný a prísny Ján Ruttkay. Pod jeho vedením všetko 

som sa slovensky a latinsky učil, menovite náboženstvo mi do srdca vštepoval. So zvláštnou pozornosťou som počúval 

biblické udalosti, ktoré nám učiteľ v škole rozprával a na ktorých si dal veľmi záležať. Neskôr odrastúc,i Bibliu som často 

čítaval. Na pamiatku posvätenia chrámu som so svojimi rodičmi po Bohoslužbách chodieval do Guotovian na návštevu 

i hostinu, kde môj otec dve vlastné sestry mal vydaté. Tam sa zišla celá rodina z okolia a tak som mal tam príležitosť 

pozorovať rozličných ľudí, ich obyčaje a spôsob reči. Pred Vianocami chodieval som i oblátky roznášať po dedinách. 

Ráno len po modlení som dostal jesť a večer nikdy som nešiel spať bez modlenia. Toľko citát. 

Pod vtedajším chrámom boli krypty s ostatkami mnohých niekdajších významných dejateľov artikulárneho zboru. Keď sa 

chrám musel premiestniť, kvôli výstavbe priehrady Liptovská Mara, nebolo času na archeologický výskum hrobiek a ich 

prenesenie. Dňa 28. apríla 1974  bolo to o 293 rokov od Šopronského snemu. Vtedy boli posledný krát odbavené Služby 

Božie v chráme v Paludzi  a ihneď v nasledujúce dni sa chrám začal úplne rozoberať.  V roku 1974 bola vyhotovená 

nová pečiatka zboru a generálny úrad potvrdil premenovanie cirkevného zboru. Artikulárny chrám bol premiestnený 

a upravený vo Svätom Kríži. Slávnostná posviacka preneseného chrámu bola   22. augusta 1982. Cirkevný zbor 

nezanikol, ale krypty a hrobky ostali v Paludzi. Dnes už kataster Galovany. Preto sa v roku 2003 presbyterstvo 

cirkevného zboru rozhodlo, že s pomocou Božou zhotovíme na mieste niekdajšieho chrámu  pomník s pamätnou 
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tabuľou, ktorá bude aspoň malým pomníkom naším slávnym predkom, pomníkom vtedajšej Veľkej Paludze a prvého 

miesta nášho chrámu.  

V auguste v 2004  sme pomník s pamätnou tabuľou zhotovili a za  prítomnosti vtedajšieho generálneho biskupa Júliusa 

Filu , liptovsko-oravského seniora Vladimíra Ferenčíka  a vtedajšieho zborového farára Jána Pacigu posvätili, zasadili 

pamätné lipy a na pôvodnom mieste paludzkého chrámu zneli hymnické piesne na slávu Božiu a slávu našich predkov.  

Je to posvätné miesto, kde sa pestovalo bratské spoločenstvo, ktoré je dodnes živou cirkvou Pánovou. Stretnutie 

veriacich z artikulárnych zborov sa skončilo zasadením pamätnej lipy   pri pamätníku v Paludzi k blížiacemu sa 500. 

výročiu reformácie (Lutherova lipa). 

Spracovala:  Daniela Fiačanová 

OOOkkkiiieeennnkkkooo   ppprrreee   dddeeetttiii   aaa   dddooorrraaasssttt      
Detská besiedka  

Milí priatelia, aj tento rok sa 

deti na detskej besiedke 

pravidelne stretávali, pokiaľ to 

situácia umožnila a neprišli do 

toho nejaké komplikácie, 

v sobotu o 13,00 hod na fare.  

V júni sme sa s našimi deťmi 

a rodičmi zúčastnili na 

besiedke v CZ Hybe. Deti sa 

spoznali s miestnymi deťmi 

s besiedky, spoločne sa 

naučili nové piesne, zapojili 

sa do spoločných hier, využili 

aj možnosť vytvoriť si 

zaujímavý výrobok na tvorivých dielňach.  

Po dvoch rokoch mojej služby v našom cirkevnom zbore sa mi podarilo nájsť 

spolupracovníka, ktorému je práca s deťmi veľmi blízka, a ktorý mi začal pomáhať 

s vyučovaním detskej besiedky. Tým človekom je Janka Bellová, študentka na 

strednej škole. ktorá je pre prácu s deťmi v našom cirkevnom zbore veľkým 

prínosom a ktorú si vaše deti a vnúčatá veľmi obľúbili. Preto som poprosil Janku, 

aby nám niečo o sebe prezradila: Prácu s deťmi  mám veľmi rada , viem si získať 

ich priazeň ,no navštevujem Strednú školu  odbor vlasová kozmetika  a preto sa 

aspoň prostredníctvom dobrovoľníctva zapájam do rôznych aktivít s deťmi. 

Detskú besiedku vediem v susednom cirkevnom zbore  Partizánska  Ľupča 3 

roky, ale keďže mi deti prinášajú radosť a na tie svoje mám ešte čas  rada som 

prijala ponuku pracovať s deťmi aj v CZ v Svätom Kríži. Na hodinách sa snažím 

deti zaujať rôznymi náboženskými príbehmi, aktivitami a súťažami.  Každú  

sobotu s deťmi  a s pánom farárom Danielom Balážom rozoberáme  rôzne  

náboženské príbehy, deti sa  radi zapájajú  a taktiež  sa hráme  rôzne 

spoločenské hry . S deťmi sa mi pracuje  veľmi dobre  a sú  šikovné . Dúfam, že  
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bude   ešte  veľa takýchto hodín 

detskej besiedky .  (Janka 

Bellová) 

Spoločne sme sa zúčastnili na 

netradičnej besiedke. S deťmi 

z nášho cirkevného zboru sme si 

začiatkom októbra spravili výlet 

do liptovskej obce Potok.  

Tam nás už čakal pán Jozef 

Bella – starý otec Janky Bellovej. 

Deti i dospelých postupne 

previezol na koči ťahanom 

koňom po obci Potok i po obci 

Bešeňová. Deťom i dospelým 

porozprával o tom, ako sa kone 

chovajú, i o tom, na čo sa dá 

využiť ich sila.  

Ďalšou mimoriadnou akciou na detskej besiedke bola návšteva detí na besiedke 

v susednom cirkevnom zbore Partizánska Ľupča, ktorá sa uskutočnila v sobotu 

7.decembra 2013. Naše deti spolu s deťmi z CZ Part. Ľupča sa potešili návšteve 

Mikuláša a čerta, ako aj balíčkom, ktoré miestnym i našim deťom venoval CZ Part. 

Ľupča.  

Mne neostáva nič iné, iba sa sestre katechétke Janke poďakovať za jej prácu 

a popriať jej veľa Božieho požehnania v práci s deťmi. V r. 2014 jej prajem  úspešné 

ukončenie štúdia na strednej škole, ako aj úspešné prijatie na vysokú školu, kde sa 

chce venovať štúdiu učiteľstva.  

Leto s 

Ďatelinkami 

V dňoch 29.7. – 

2.8.2013 mali sústredenie deti a mládežníci z 

detského spevokolu Ďatelinky z Dudiniec. 

Sústredenia sa zúčastnilo 25 detí a mládežníkov. 

Nechýbali ani rodičia, šoféri, technici a dirigenti. 

Naša fara bola naozaj naplno využitá, obsadené boli 

nielen 4 izby, ale aj chodby, zborová miestnosť 

i spoločenská kuchynka. Keďže bolo pekné počasie, 

niektorí chlapci si našli miesto na spanie aj na 

balkónoch. Sústredenie bolo zamerané na 

opakovanie starších piesní, ale aj nácvik úplne 

nových piesní a prípravu nového CD. Nechýbali ani 

zamyslenia nad slovom Božím.  Medzi dôležité body sústredenia Ďateliniek patrilo aj ich vystúpenie v našom kostole, 

ktoré sa uskutočnilo 1.augusta. Počas neho sa prítomným návštevníkom deti a mládežníci predstavili slovom, ale najmä 

pásmom piesní. Nechýbala ani prezentácia ich CD.  



Zborový list cirkevného zboru Svätý Kríž – Lazisko          Vianoce 2013 
 

13 
 

Sústredenie konfirmandov Liptovsko – oravského seniorátu  

V dňoch 27.4.-1.5.2013 sa v účelovom zariadení Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV v obci Sigord 

uskutočnilo seniorátne sústredenie konfirmandov Liptovsko – oravského seniorátu (KOLOS). Na KOLOSe sa 

zúčastnilo 130 konfirmandov z Liptova a Oravy, ako aj približne 25 vedúcich. Z nášho zboru sa zúčastnili 

stretnutia traja konfirmandi.  

Hneď po príchode boli konfirmandi rozdelení do 12tich skupín. Vedúcimi v skupinách boli farári a farárky z cirkevných 

zborov na Liptove a na Orave. Účastníci stretnutia sa počas sústredenia spoločne zamýšľali nad tým, ako môžeme 

využívať naše oči, uši, jazyky, ruky a nohy pre spoznávanie Pána Ježiša Krista. Okrem duchovných aktivít, prednášok, 

zamyslení a modlitieb nechýbal ani spev piesní. Hudobným doprovodom poslúžila skupina mládežníkov z CZ Hybe.  

Účastníci sa potešili aj tvorivým dielňam a seminárom, na ktorých sa dozvedeli o tom, ako by si mali hľadať dievčatá 

a chlapci svojich priateľov, ako nemáme podľahnúť sociálnym sieťam, ako máme správne čítať Bibliu, ako máme 

efektívne využívať čas, a ako bojovať so závislosťami od alkoholu, drog a cigariet.  

Počas sústredenia konfirmandov nechýbalo ani bodovanie izieb, súťaže a hry v teréne, spoznávanie okolia, ale aj nočná 

hra, počas ktorej konfirmandi a dorastenci preukázali svoju odvahu prechádzkou nočným lesom. 

Naši konfirmandi spoznávali 

Oravu 

V stredu 8.mája sa konfirmandi 

z CZ  Svätý Kríž – Lazisko, 

Palúdzka a Lipt.Ondrej 

zúčastnili celodenného 

spoznávacieho výletu Oravy.  

Prvou zastávkou bol CZ 

Kraľovany. Zborová farárka 

Zuzana Brdiarová návštevníkov 

previedla kostolom a priblížila 

históriu obce Kraľovany 

i samotného cirkevného zboru. 

Zmienila sa aj o požiari kostola, 

ktorý vypukol v 12.júna 

2011. Ďalšou zastávkou 

bol CZ Istebné, kde si 

návštevníci pozreli drevený 

artikulárny chrám Boží. 

Jeho históriu i aktivity 

v zbore priblížila zborová 

farárka Alena Ďurčíková. 

Následne návštevníci 

z Liptova trávili spoločné 

chvíle so sestrou farárkou 

a jej konfirmandami vo 

farskej záhrade pri 

spoločnej opekačke 

a grilovačke. Svoje 
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vedomosti z histórie si účastníci výletu prehĺbili aj počas návštevy Oravského hradu. Spoločný výlet 16tich účastníkov 

výletu - konfirmandov a ich farárov sa skončil prehliadkou artikulárneho kostola v Svätom Kríži. V polovičke novembra sa 

taktiež na Orave, tentokrát  v CZ Párnica, konalo seniorátne stretnutie konfirmandov LOS. Konfirmandi z Liptova a Oravy 

sa navzájom spoznali počas spoločných aktivít. 

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. Našiel som pre vás zaujímavú 
vianočnú tajničku. Traja z vás, ktorí ju úspešne vylúštia, a riešenie prinesú zborovému farárovi,  dostanú peknú odmenu.  
 

1. Najkrajšie sviatky roka 

2. Zelená halúzka, ktorú vešiame nad dvere.  

3. Obľúbená vianočná sladkosť zabalená vo farebnom papieri 

4. Čas prípravy na Vianoce 

5. Počas Vianoc spievame piesne, ktoré nazývame ... 

6. Zdobíme ho vo svojich príbytkoch.  

7. Staviame ich z papiera, kartónu, alebo dreva.  

8. Nosí darčeky na Štedrý deň 

9. Sú papierové, drevené, pohyblivé, keramické i živé 

10. Má meniny 13.12. 

11. Nosí darčeky do čižmičiek.  

12. Má meniny v posledný decembrový deň.  

13. Vianočná ryba 

14. Zapaľujeme ich na Vianoce a po zapálení iskria.  

 

1. 
       

* 
  

        
   2. 

       
* 

  
    

     3. 
       

* 
  

      
    4. 
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Slovo na záver ... 
 
Milí čitatelia, drahí veriaci z cirkevného zboru Svätý Kríž – Lazisko,  
 
končí sa ďalší kalendárny rok 2013. Už onedlho obrátime stranu v kalendári a s novou stranou vstúpime do nového roku 
2014. Počas tohto roka každý z nás prežil v osobnej i pracovnej oblasti veľa pekných, ale aj nie vždy príjemných chvíľ. 
A v tejto chvíli by som sa chcel poďakovať všetkým vám, vďaka ktorým som aj ja mohol v tomto roku prežiť pekné 
a radostné chvíle. Či už to boli blízki spolupracovníci – sestry dozorkyňa Elena Droppová, pokladníčka Božena 
Urbanová, účtovníčka Janka Glajzová, presbyteri, zboroví kantori Ľudmila Moravčíková a Vojtech Straka, či sestra 
kurátorka  Emília Almanová  a sestra kostolníčka Alena Straková, ale i ľudia, ktorí nemajú v našom zbore nejakú 
funkciu. Všetci ste pre mňa veľmi dôležití a vážim si vás.  
 
Tak, ako má telo mnoho častí, aj cirkevný zbor je duchovné telo, v ktorom má každý svoju úlohu. A tak, ako v ľudskom tele 
nemôže fungovať iba jedna časť a ostatné nemôžu byť nečinné, tak je to aj v ktoromkoľvek cirkevnom zbore. Ani chod 
cirkevného zboru nemôže byť závislý iba na samotnom farárovi a zborovom dozorcovi, od ktorých sa častokrát očakáva, že 
spravia „zázraky na počkanie a nemožné do troch dní“.   
 
Napriek tomu sa občas vyskytnú situácie, kedy niektorí členovia zboru majú mnoho rečí, dokonca sa snažia zasahovať do 
kompetencií predsedníctva zboru, snažia sa farárovi a dozorcovi istým spôsobom diktovať, čo majú robiť, kedy a ako to 
majú robiť, kde majú byť. Niekedy je až zarážajúce, keď sa farár v zbore alebo dozorca cíti ako na výsluchu, keď musí 
vysvetľovať, kde sa nachádza, prečo sa tam nachádza, pričom mnohí ľudia nechápu, že farár i dozorca majú svoje 
povinnosti, ale aj súkromné záležitosti. Žiaľ, mnohí ľudia, neraz aj presbyteri, ktorí sa objavia v kostole iba počas výročných 
sviatkov či pri rodinných udalostiach, majú veľmi chybné presvedčenie, že úlohou farára je ráno sa zobudiť a bezcieľne 
chodiť celý deň po fare so založenými rukami. A čo je horšie, o tejto svojej mienke presviedčajú aj ostatných.  
 
Každý člen zboru by si mal uvedomiť, že ak chce farár splniť svoje povinnosti, ak chce zabezpečiť chod zboru nielen po 
duchovnej, ale aj technickej a hospodárskej stránke, musí opustiť aj budovu fary, a neraz musí riešiť záležitosti, ktoré by mal 
riešiť iný funkcionár v zbore, napr. kurátor.   
 
A práve preto ďakujem tým, ktorí sa počas roka zapájali do diania v cirkevnom zbore a aktívne, nielen slovami a zvedavými 
otázkami, priložili ruku k hospodárskemu i duchovnému dielu, ktoré teraz môžeme vidieť. Ďakujem za dary hmotného i 
duchovného charakteru, ktoré ste pre náš CZ venovali. Uvedomujem si, že aj ja som človek s mnohými chybami 
a nedostatkami, a preto prosím kohokoľvek, komu som v tomto roku nejako ublížil, aby mi odpustil.  
 
Touto cestou chcem okrem vyššie menovaných vyjadriť poďakovanie:   
 
 Všetkým, ktorých som mohol počas r. 2013 navštíviť pri príležitosti rodinných stretnutí, udalostí a pri riešení 

duchovných otázok 
 Službukonajúcim sestrám  Elene Droppovej a Anne Vargovej, Božene Kalužovej a Dane Špankovej, Agnese 

Paukovej a Alene Feketíkovej, Alene Kubáňovej a Daniele Fiačananovej, ako aj Jolane Vyšnej, Anne 
Kasanickej, Marte Macekovej, Želmíre Repovej, Želmíre  Baďovej, Božene Urbanovej, Emílii Almanovej  
a Anne Devečkovej, ktoré sprevádzali v r. 2013 návštevníkov nášho kostol (dúfam, že som na nikoho nezabudol 
 ) 

 Správcom domov smútku za spoluprácu pri vykonávaní pohrebných obradov  
 Sestre Veronike Droppovej z Laziska a tlačiarni NORAMI za výrobu nových prezentačných materiálov nášho 

kostola  
 Rodine Húlekovej za pomoc pri doprave členov zboru na zborové výlety a akcie  
 Starostom obcí Svätý Kríž, Lazisko, Gôtovany a Galovany a pracovníkom obecných úradov za spoluprácu s našim 

cirkevným zborom  
 Vedeniu školy a pracovníkom školy v Svätom Kríži za ústretový prístup a aktívnu spoluprácu medzi cirkevným 

zborom a školou  
 Žiakom a ich rodičom za ochotu nacvičovať programy na rozličné vystúpenia počas tohto roku, ako aj za usilovnosť 

pri čítaní Pašií a textov z Písma Svätého na službách Božích  
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 Za pomoc pri príprave zborového časopisu ďakujem deťom zo ZŠ Svätý Kríž – Natálke Špankovej, Ninke 
Kučavíkovej a Amande Hollej  za ich farebné ilustrácie; konfirmandom Viktórii Tuturovej, Erikovi Tuturovi 
a Natálii Valentovej za pomoc pri sumarizovaní údajov do tohto vydania časopisu  

 Rodine Jurkovičovej z Galovian za fotografický materiál  
 Ale predovšetkým veľká vďaka patrí nášmu Trojjedinému Pánu Bohu za každodenné požehnanie, ktoré sme od 

Neho mohli počas tohto končiaceho sa roka prijímať.  

 
Všetkým členom cirkevného zboru Svätý Kríž – Lazisko prajem požehnané sviatky 
narodenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, veselého Silvestra a v novom roku 
2014 hojnosť Božieho požehnania, zdravia, spokojnosti a pokoja doma, v práci, v 

škole i v našom cirkevnom zbore. 

- SOLI DEO GLORIA - 

 

Rozpis služieb Božích na vianočné a 

novoročné sviatky 
24.12. utorok - ŠTEDRÝ VEČER 

 GÔTOVANY (modlitebňa) o 14,30 hod 
 SVÄTÝ KRÍŽ (drevený kostol) 16,30 hod  

- počas štedrovečerných služieb Božích vystúpia deti s nacvičeným 

programom v Gôtovanoch aj v Svätom Kríži  


25.12. streda – 1.slávnosť vianočná 

 SVÄTÝ KRÍŽ (zborová sieň) 9,00 hod -  
 GÔTOVANY (modlitebňa) 14,00 hod  

- počas služieb Božích vystúpia deti s nacvičeným programom v Gôtovanoch 

aj v Svätom Kríži 
 

Na štedrovečerné služby Božie bude zabezpečený odvoz veriacich autobusom, 
ktorý pôjde cez Andice o 16,00 hod.  

Taktiež bude zabezpečený odvoz veriacich na 1.sviatok vianočný autobusom, 
ktorý pôjde cez Andice o 8,30 hod. 

 

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

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

31.12. utorok – závierka občianskeho roka  Galovany (dom smútku) 14,00 hod  
Gôtovany 15,00 hod  
Svätý Kríž (zborová sieň) 16,00 hod  

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

5.1. nedeľa – (zborová sieň) 9,00 hod  

5.1. nedeľa – Gôtovany 14,00 hod  
 

Zborový list Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko 

sa vydáva pre vnútornú potrebu cirkevného zboru. NEPREDAJNÉ !!! 

Zborový list vydal Mgr. Daniel Baláž, zborový farár, v spolupráci s oslovenými členmi CZ Svätý 
Kríž - Lazisko. Všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave, ďakujem. 

Kontakt: Mgr. Daniel Baláž, zborový farár, ev.farský úrad, Svätý Kríž 251, 032 11 Svätý Kríž 

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/

