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   Z b o r o v ý   l i s t  

Cirkevného zboru ECAV 

 na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko  

                                      Číslo 41       1. apríl 2012 

   Pôstne zamyslenie 

Dovoľme Bohu, aby spravil poriadok v našich životoch  
 

1.list Jánov 1,5-10 

 

A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a zvestujeme vám, že Boh je svetlo 

a nieto v Ňom nijakej tmy.  Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s Ním a 

chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je pravda.  Ale ak chodíme vo svetle, 

ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho 

Syna, nás očisťuje od každého hriechu.  Ak hovoríme, že nemáme hriech, 

sami seba klameme a nie je v nás pravda.  Ak vyznávame svoje hriechy, On je 

verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej 

neprávosti.  Ak hovoríme, že sme nezhrešili, Jeho robíme klamárom, a Jeho 

slovo v nás neprebýva. 

 

Upratovanie pred Veľkou nocou je pre mnohých veľmi dôležitá činnosť. Ľudia 

viac, ako inokedy, vysávajú či tepujú koberce, zotierajú prach z nábytkov, umývajú okná zo špiny, ktorá sa na nich 

usadila, leštia ich. Tí, ktorí majú autá, patričnú pozornosť venujú aj svojím štvorkolesovým miláčikom, čistia ich z vnútra 

i z vonku. Každému z nás je príjemnejšie, keď je okolo nás čisto, a preto proti špine nasadzujeme množstvo čistiacich 

prostriedkov, času, i našich ľudských síl. Veď nenadarmo sa hovorí: „čistota – pol života.“ 

 

No okrem toho, že špina a prach existujú všade okolo nás, takáto špina existuje aj priamo v nás. Tak, ako proti nečistote 

a špine neustále bojujeme, je nemenej dôležitý boj aj s nečistotou v našom živote. Aj žalmista Dávid si uvedomoval, aké 

dôležité je mať čisté srdce pred Hospodinom, keď Ho prosí: „Skry si tvár pred mojimi hriechami a zotri všetky moje viny. 

Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného.“ (Ž 51) 

 

A práve počas nastávajúcich významných sviatkov smrti, ale i vzkriesenia Ježiša Krista, si pripomíname, že Pán Boh 

vstúpil do boja proti našej špine. Proti nečistote, ktorá devastuje naše životy, ktorá nás vzďaľuje od Boha. A práve Pán 

Ježiš Kristus, ktorého umučenie a smrť si  v týchto dňoch pripomíname, spravil radikálne upratovanie, čistenie špiny 

v našom živote. On silnými prostriedkami vstúpil do boja proti našej vlastnej sebaistote, vlastného egoizmu, 

namyslenosti, povýšeneckosti, pýchy, odcudzenosti, neposlušnosti. On vykonal radikálny zásah proti neporiadku 

v živote jednotlivca, i celej spoločnosti.  
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Veď aj apoštol Pavol nás v 1.liste Korinstkým v 14.kapitole 

napomína: „lebo Boh nie je Bohom neporiadku.“ Neporiadok v našom 

srdci, neporiadok v našom zmýšľaní i konaní, neporiadok v našom 

vzťahu k Nemu i k ostatným pred Ním neobstojí. Ak človek žije 

v takomto duchovnom neporiadku, tak Písmo Sväté to definuje, že 

žijeme v temnote. On ale chce, aby sme v temnote nežili. Veď náš 

kázňový text nás jasne napomína: „Boh je svetlo a nieto v Ňom 

nijakej tmy“.  

 

On chce, aby sa čistota stala súčasťou nielen našich domácností, 

nielen našich automobilov, ale predovšetkým našich slov, myšlienok 

a nášho konania, aby bola súčasťou vzťahov nás k samým sebe, nás 

k iným ľuďom, a predovšetkým nás k Nemu. Chce, aby temnota, 

v ktorej sa nachádzame, bola odstránená svetlom Jeho lásky 

a milosti. Veď sme čítali v našom kázňovom texte: „Ale ak chodíme 

vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou 

a krv Ježiša, Jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu.“   

 

Ale ako môžeme chodiť vo svetle? Predovšetkým tak, že udalosti, 

ktoré si budeme pripomínať počas nasledovných veľkonočných dní, 

teda poslednú večeru Krista so svojimi učeníkmi, Jeho zradenie, 

falošné obviňovanie, smrť, pochovanie, a vzkriesenie Ježiša Krista, nebudú pre nás len nejakou rozprávočkou na dobrú 

noc, ale stanú sa základom nášho života. Len ak si naozaj v plnej miere uvedomíme, čo musel Kristus Pán za nás 

vytrpieť, len tak môžeme s pomocou Ducha Svätého bojovať proti nečistote a neporiadku v našom živote.  

 

Preto sa zamyslíme nad našimi životmi,  vyznávajme mu všetko to, čo je v nich špinavé a temné, a našu nehodnosť 

Jeho milosti pred Ním priznávajme. Ak tak budeme robiť, budú o nás platiť slová nášho textu: „Ak vyznávame svoje 

hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“  

Daniel Baláž, zborový farár  

Obrázky Ježiša Krista nakreslila Nikola Tomanová, žiačka 8.ročníka 

 

Receptár 

Veľkonočný syrek 
Čas prípravy: 45 minút; počet porcií: 8-10;  

Suroviny: 1 liter mlieka, 12 vajec, 1 čajová lyžička soli, cukor, 

vegeta, 1 kávová lyžička mletého čierneho korenia, pažítka, 

petržlenová vňať, prípadne 3 lyžice nadrobno posekanej 

farebnej papriky.  

-  

Postup: Mlieko poriadne vymiešame s vajcami, vlejeme do hrnca, osolíme, ocukríme, okoreníme a prípadne 

dochutíme vegetou. Vyšľaháme a varíme 20 minút, kým zmes nezhustne. Keď zhustne, odstavíme, necháme trošku 

vychladnúť, precedíme cez plátno, jemne vyžmýkame a vyformujeme. Necháme zabalené v plátne stuhnúť aspoň 

pár hodín alebo do ďalšieho dňa.  

receptom prispela setra Anna Vargová 
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-  

Výročná kňazská správa za rok 2011 

 Milí bratia a sestry, na nasledovných stranách si môžete prečítať najdôležitejšie časti výročnej kňazskej správy 

zborového farára Mgr. Daniela Baláža za rok, ktorú prečítal na zborovom konvente konanom dňa 5.februára 2012. Jej 

rozsah bol skrátený pre obmedzený rozsah nášho časopisu. V plnej verzii si ju môžete hocikedy vyžiadať od zborového 

farára, alebo si ju prečítať na našej webovej stránke www.drevenykostol.sk v kategórii Cirkevný zbor.  

Krátke duchovné zamyslenie 
Mt 9,9-13 

„Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a 

nasledoval Ho. Potom sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa, pri šli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho 

učeníkmi.  Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a 

odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a 

nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ 

Milí bratia a sestry, v živote sa ocitneme v situáciách, kedy budeme postavení pred zásadné životné 

rozhodnutia. Niekedy sa budú týkať nášho osobného života, inokedy tieto rozhodnutie zmenia nielen náš život, ale napr. 

život našej rodiny, alebo spoločenstva, v ktorom žijeme. AJ v prečítanom texte sme sa dozvedeli o situácii, v ktorej sa 

ocitol muž menom Matúš. Pán Ježiš Kristus ho stavia pred zásadné rozhodnutie. Hovorí tomuto mužovi: „Nasleduj ma“. 

Nepriamo týmito slovami prikazuje Matúšovi: rozhodni sa hneď teraz. Buď tu zostaneš, a naďalej budeš žiť životom 

podvodníka a klamára, alebo ma budeš nasledovať a zanecháš tento spôsob života.   

A podobne, ako Matúša, aj nás Boží Syn PJK volá k nasledovaniu. Aj nám hovorí: nasleduj ma. Aj nás stavia 

pred zásadné a dôležité rozhodnutie. Buď zostaneš pri starom spôsobe života, buď budeš naďalej zotrvávať v svojich 

hriechoch, v úmyselných prestúpeniach Božieho zákona, alebo ma budeš nasledovať a toto zanecháš. Buď budeš 

pokračovať v tom, čím škodíš iným, a možno aj sebe, alebo toto zanecháš, pôjdeš za mnou, a namiesto toho, aby si 

iným škodil, budeš im pomáhať. Aj nás povoláva k nasledovaniu, aby sme voči Nemu neboli ľahostajní a pasívni, ale aby 

sme boli aktívnymi učeníkmi, ktorí Ho chcú poslúchať a úplne Mu podriadiť svoje životy.  Chce, aby sme Ho nasledovali, 

chce, aby sme opustili naše zaužívané spôsoby, slová Ježiša Krista i k nám jasne zaznievajú: nasleduj ma. Aj v našom 

živote chce Pán Ježiš týmito slovami spôsobiť prevrat, chce, aby Jeho slová v našich životoch mocne zapôsobili.  

Keď si čítame biblický text pozorne, dozvedáme sa, že On prichádza do Matúšovho domu Prichádza tam preto, 

aby mu ukázal, že s ním chce mať spoločenstvo. Že mu na ňom záleží aj napriek Matúšovej nie celkom dobrej povesti. 

Práve to, že mal spoločenstvo s Matúšom, že spolu stolovali, bolo významné gesto Božieho Syna.   

A tak, ako Matúšovi, aj nám ponúka svoje spoločenstvo. On, Boží Syn, prichádza nielen do nášho domu či 

bytovky. Ale On prichádza do našich kostolov, do našej zborovej siene. Hovorí nám: Nasleduj ma aj v tomto roku, 

nasleduj ma a poď za mnou. Spoľahni sa na mňa, že budem vo všetkom s tebou, čo budeš robiť.  

Ale položme si otázku: čo to vlastne znamená nasledovať Ježiša Krista?  

Ako sa to ma prejavovať v našom živote? Nasledovať JK znamená, že nezostaneme stáť. Máme za sebou rok 2011, 

ktorý v tejto chvíli hodnotíme. No On nám hovorí: neuspokoj sa s tým, čo si v uplynulom roku zažil, čo si pre svoj zbor 

vykonal. On pred nás kladie výzvu: poď a ja ti ukážem, čo môžeš spraviť dnes, počas tohto roku. Ako môžeš zmeniť svoj 

život, ako môžeš zmeniť život tvojho spoločenstva, v ktorom žiješ. On nám zároveň dáva sľub, že ak Ho budeme chcieť 

nasledovať, ak budeme chcieť mať s ním spoločenstvo, on bude s nami nielen počas vzájomného sa stretávania sa na 

službách Božích, ale aj počas hospodárskych prác, i počas našich spoločných stretnutí. Prijmime i teraz jeho pozvanie 

a spoločne sa zamyslíme nad tým, čo sme vďaka Nemu a spolu s ním mohli prežiť. Zároveň Ho prosme o požehnanie 

pri duchovných a hospodárskych prácach, ktoré budeme tiež plánovať.  Amen.  

http://www.drevenykostol.sk/
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Úvod ku kňazskej správe 

Dnes máme spoločne hodnotiť rok 2011. To, čo sme spravili, i to, čo sme nestihli spraviť. Keďže ku dňu 15.augusta 

2011 bolo uprázdnené miesto duchovného pastiera v tomto cirkevnom zbore, oslovil som moju predchodkyňu, sestru 

farárku Moniku Vdovjakovú, aby aj ona zhodnotila život v cirkevnom zbore Svätý Kríž – Lazisko počas jej 8-mesačného 

pôsobenia v uplynulom roku. No do dnešného dňa sa tak nestalo a svoju kňazskú správu mi nedodala. 

Z toho dôvodu môžem objektívne hodnotiť iba život v zbore počas môjho pôsobenia. Preto pri písaní mojej kňazskej 

správy, v ktorej chcem hodnotiť uplynulý rok 2011, vychádzam iba zo zaznamenaných údajov v matrikách a v 

bohoslužobnej knihe.   

1. Bohoslužobný život 

V uplynulom roku viac krát v našom zbore kázal brat farár Vladimír Pavlík zo Závažnej Poruby. Po uprázdnení 

zboru počas jeho administrovania a duchovného zaopatrovania zvesťou slova Božieho poslúžila sestra seniorka 

Liptovsko – oravského seniorátu Mgr. Katarína Hudáková, seniorálna kaplánka Mgr. Janka Pabáková. Po mojom 

príchode do nášho zboru na konci občianskeho roka poslúžil zvesťou slova Božieho v Galovanoch a Gôtovanoch 

študent teológie Milan Bartko. Taktiež poslúžil zvesťou slova Božieho v Svätom Kríži na Nový rok. Počas slávnosti 

mojej inštalácie inštalačným príhovorom poslúžila sestra seniorka Mgr. Katarína Hudáková a kázňou slova Božieho 

Mgr. Ján Bunčák – zborový farár v Trenčíne. .  

Služby Božie.  

Teším sa, že o účasť na službách Božích je v našom zbore záujem, a že prichádzajú na ne bratia a sestry, aby 

mali spoločenstvo s Pánom Bohom, i medzi sebou navzájom. A čo je dôležité, je fakt, že prichádzajú ľudia zo všetkých 

vekových generácií. Vďaka Pánu Bohu za každého brata a sestru, ktorý príde na služby Božie.  

Hlavné Služby Božie Sú základnou zložkou bohoslužobného života každého, a teda i nášho cirkevného zboru. 

V uplynulom roku sme sa na nich stretli spolu 57 krát. Bývali vždy o 900 v kostole, alebo v zborovej sieni, v závislosti od 

ročného obdobia. Navštevovalo ich priemerne  55 bratov a sestier.  Návštevnosť počas prvej polovice kalendárneho 

roka 2011 postupne klesala, no od polovičky augusta sa začala návštevnosť na službách Božích zas zvyšovať.  

Keďže máme kostol aj zborovú miestnosť mimo obce, tak využívame na dovoz ľudí na služby Božie autobus, 

ktorý priváža ľudí z Andíc, Beníc, Galovian a Svätého Kríža. Vďaka Pánu Bohu, že je takáto možnosť a že na služby 

Božie môžu prichádzať aj ľudia, ktorí by sa na ne inak nemohli dostať. Treba si ale uvedomiť, že táto služba nie je 

zadarmo. Za to, že autobus dopraví ľudí na služby Božie, a následne po skončení ich odvezie aj domov, platíme 

približne 37 € za jednu nedeľu. Pritom nedeľňajšie ofery, ktoré  sa vyzbierajú pri východe z kostola či zo zborovej siene, 

ani zďaleka nedosiahnu takúto výšku.  

Nešporné Služby Božie sa v uplynulom roku konali 26 krát. Stretávali sme sa v Gôtovanoch v modlitebni v prvú 

a tretiu nedeľu v mesiaci. Počas druhej nedele v mesiaci prebiehali služby Božie v Galovanoch v kultúrnom dome. 

Priemerne sa na nešporných službách Božích, ktoré sa konajú vždy o 14,00 hod, zúčastňuje 16 ľudí  v Galovanoch. 

V Gôtovanoch je priemerná účasť okolo 25 ľudí a zloženie veriaci rozličné.   

 Adventné a pôstne stredtýždňové Služby Božie sa konali v príslušných obdobiach raz do týždňa v Svätom Kríži 

a v Galovanoch o 16,00 hod.  

 V zbore sme mali aj mimoriadne služby Božie s nasledovnou účasťou:  

- Veľký piatok (22.4)  - 86 ľudí; slávnosť konfirmácie (1.5 ) - 123 ľudí; 1.svätodušná slávnosť  - 55 ľudí; slávnosť 

inštalácie zborového farára (16.10.) - približne 600 ľudí; Poďakovanie za úrody zeme (23.10)  - 73 ľudí; 

Pamiatka posvätenia kostola (13.11)  - 63 ľudí; Štedrý večer  (Gôtovany)  - 89 ľudí; Svätý Kríž - približne 800 

ľudí. V rámci nich vystúpilo 23 detí s pásmom vianočných básní, ktoré sme spoločne nacvičovali na hodinách 

náboženstva a na besiedke.  

2. Sviatosti 

 a/ Krst Svätý  

Sviatosť krstu svätého je vážna vec. Nie je to nejaké divadlo či magický obrad. Nie je to nejaká senzácia, počas 

ktorej si rodina pokrsteného príde popozerať kostol, či hodnotiť krstiaceho kňaza. Sviatosť krstu svätého je významným 

medzníkom nielen v živote rodiny, ale aj v živote cirkevného zboru. Veď pokrstením sa dieťa, alebo aj dospelý človek 

stáva členom rodiny, ktorú tvoria evanjelickí veriaci. Takýto človek je zaštepený do spoločenstva, v ktorom má nájsť 
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porozumenie, pomoc, ale predovšetkým je človek pokrstením odovzdaný do Božej priazne a ochrany. K tejto sviatosti je 

potrebné pristupovať s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.  

V našom CZ bolo v uplynulom roku pokrstených 7 detí. Z toho 4 chlapci a 3 dievčatá. Je to o jedno dieťa menej, ako 

bolo v r. 2010. Okrem nich sme pokrstili aj 4 deti a jedného dospelého z iných cirkevných zborov.  

 b/ Večera Pánova.  

Večera Pánova sa prisluhovala v uplynulom roku v Svätom Kríži v kostole i v zborovej sieni, ako aj v dome 

smútku v Galovanoch a v modlitebni v Gôtovanoch. Prisluhuje sa vždy v rámci SB, a to v prvú nedeľu v mesiaci. 

Prisluhuje sa tiež pri konfirmácii a niektorých výnimočných príležitostiach. Počas prijímania posväteného chleba a vína 

pristupujú k oltáru aj deti a predkonfirmačná mládež, ktorí síce neprijímajú hmotné dary, ale prijímajú osobné 

požehnanie.  

Počas minulého roku pristúpilo k sviatosti Večere Pánovej celkom 728 komunikantov, z toho 118 mužov  

a 596 žien. Doma   bola prislúžená Večera Pánova 8 mužom a 6 ženám. V r. 2010 to bolo 659 komunikantov. To 

znamená, že v r. 2011 narástol počet komunikantov o 69. Nárast sme zaznamenali najmä v druhej polovici 

kalendárneho roka 2011.  

 

4. Konfirmácia.  

 Mladí ľudia sľubujú počas konfirmácie Pánu Bohu vernosť. No len malej skupinke sa tento sľub podarí aj 

dodržať. Mladí ľudia musia spoznať, že sa o nich zaujímame a že nám nie je ľahostajné, čo robia, s kým sa schádzajú 

a kde sa nachádzajú.  

V minulom roku svoju vieru pred ostatnými členmi zboru vyznalo 6 mladých bratov a sestier  - 2 chlapci a 4 

dievčatá. Je to o dvoch ľudí menej, ako v roku 2010. Okrem nich bol konfirmovaný aj jeden dospelý.  Konfirmačná 

príprava trvá dva roky a dieťa má v roku konfirmácie dovŕšiť 14 rokov veku.  

 Tento rok ku konfirmácii pristúpia 2 chlapci a 2 dievčatá – žiaci 8.ročníka. S nimi bude konfirmovaný ešte jeden 

chlapec, ktorý už konfirmačnú výučbu absolvoval pred dvoma rokmi, ale nakoniec sa odmietol dať konfirmovať.  

 

5. Kazuálie. 

 a/ Sobáše.  

Počas uplynulého roka boli v našom chráme zosobášené 3 manželské páry z nášho CZ (čo je o 1 viacej ako 

v roku 2010). Bolo zosobášených aj 7 párov z iných CZ.  

 b/ Pohreby. 

 Pohreb nemá slúžiť na oslavovanie zosnulého, ale na potešenie pozostalých a poukázanie na fakt, aby sme aj 

my pamätali na nestálosť nášho života a počas nášho pozemského života sa oddali pod vedenie Božie. Po zvesti slova 

Božieho na pohrebe nasleduje odobierka zameraná na dôležité momenty v živote zosnulého;  

V uplynulom roku 2011 sme sa teda v nádeji vzkriesenia rozlúčili s 18 bratmi a sestrami. Odprevadili sme 9 

mužov  a 9 žien. čo je o 5 viac, ako v roku predchádzajúcom.  V Svätom Kríži sme odprevadili 7 ľudí, v Lazisku 5 ľudí, 

v Galovanoch 3, a v Gôtovanoch 3. Najmladší pochovaný bol 56-ročný brat, najstaršou pochovanou bola 97 ročná 

sestra.  

 

6. Biblická a vnútromisijná práca v zbore. 

Teší ma, že sa pekne rozbieha pravidelné stretávanie detí a dorastu. Týmto skupinám sa venujem síce sám, ale 

zároveň vidím ovocie tejto práce. Takto môžem mať s deťmi a dorastencami bližší kontakt a vytvárajú sa medzi nami 

veľmi dobré vzťahy.    

 Detská besiedka: 

Do júna sa deti na besiedke stretávali raz do mesiaca, ale po prázdninách sa ich stretávanie neobnovilo. Keď som 

koncom septembra prišiel do cirkevného zboru, besiedka nefungovala. Nie preto, že by o ňu nebol záujem, ale preto, že 

sa nenašiel človek, ktorý by sa jej venoval. Od decembra sa besiedka začala stretávať v pravidelných intervaloch. 

Besiedku vediem sám. Zmenil sa čas stretávania. Deti sa stretávajú každú sobotu o 13,00 hod. Väčšinou naše stretnutie 

trvá hodinu – hodinu a pol. Podľa počtu detí, ktoré prichádzajú, vidím, že tento termín sa osvedčil. Na besiedke 
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preberáme biblické príbehy, učíme sa biblické veršíky a detské piesne, modlíme sa. Nechýbajú súťaže a hry. Touto 

cestou ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na pomoci s besiedkou. Privítal by som, ak by sa 

našli ochotní bratia a sestry, ktorí by chceli pomôcť s dovozom a odvozom detí, najmä z Galovian a Gôtovian. 

Samozrejme, že by som sa potešil aj posile, ktorá by mi pomohla na besiedke počas výučby alebo so súťažami.  

Počas decembra sa deti na besiedke stretli 3 krát a prišlo na ňu 18,27 a zas 18 detí. Spolu sme nacvičili aj 

básničky na vianočné vystúpenie.  

 biblické hodiny mládeže - dorast  

 je to stretnutie určené pre konfirmandov a katechuménov – teda žiakov od 7. ročníka vyššie. Toto pravidelné 

stretávanie je v našom zbore nové, nakoľko doteraz sa pravidelné stretnutia konfirmačnej a pokonfirmačnej mládeže 

viac rokov nekonali.  Stretávame sa na fare alebo inde, podľa dohody, vždy v piatok o 16,30 hod. Zamýšľame sa nad 

slovom Božím, modlíme sa a utužujeme spoločenstvo aj prostredníctvom súťaží a hier. Navštevujeme aj zbory, kde už je 

dorast zabehnutý,  a kde naši dorastenci veľmi radi chodia, spoznávajú nových kamarátov a zapájajú sa do ich aktivít. 

Navštívili sme už dorast v Ružomberku a v zbore v Hybiach. Stretnutí dorastu, či už na fare, alebo v iných zboroch, sa 

zúčastňuje priemerne 3-4 mladí bratia a sestry.  

 služba sprevádzania turistov. 

Náš kostol je známy vďaka svojej histórii, stavebnému materiálu a majestátnosti, a to nielen na Slovensku, ale aj v celej 

Európe. Pravidelne prichádzajú domáci a zahraniční turisti, ktorí si ho s obdivom prezerajú a odnášajú si z jeho návštevy 

hlboký zážitok. Sprevádzajú ich ochotné sestry, ktoré sú prevažne na dôchodku.  Do budúcnosti bude treba nájsť 

ďalších ochotných ľudí, ktorí sa tejto službe budú venovať. Radi privítame nových spolupracovníkov. Vek nerozhoduje, 

potrebná je iba chuť sa venovať tejto činnosti v letných mesiacoch od 9-17 hod, a v zimných mesiacoch od 9-15 hod.  

 

7. Vyučovanie náboženstva 

Náboženstvo vyučujem v stredu dopoludnia v čase od 9,10 hod do 12,40 a chodia naň žiaci z každého ročníka.  

Deti sú zadelené do 4 skupín a tak spojené z viacerých ročníkov. Celkovo vyučujem 4 hodiny týždenne. Náboženstvo 

navštevuje 40 žiakov. Spolupráca s vedením školy i ostatnými učiteľmi je veľmi dobrá.  

 

8. Evanjelická tlač. 

 Cirkevný zbor odoberá Evanjelický Posol spod Tatier v počte 7 kusov. Obľube sa tešia aj publikácie 

z vydavateľstva Tranoscius, ako napr. Tranovského kalendár, stolový kalendár či čítanie na každý deň Tesná brána. 

V minulom roku vyšli 3 čísla Zborového listu.  

 

9. Diakonická práca v zbore. 

 V našom cirkevnom zbore nemáme oficiálnu diakoniu.. No napriek tomu môžeme povedať, že formou 

diakonickej práce je napr. to, keď sme ochotní odviezť chorého brata a sestru k lekárovi, pomôcť im s nákupmi, 

hospodárskymi prácami v záhradke, pomoc s prípravou uskladnením paliva, alebo aj návšteva chorého suseda 

a rozhovor s ním. A toto je úloha nielen pre duchovného pastiera, ale pre každého, kto chce byť nielen poslucháčom 

slova Božieho, ale aj jeho vykonávateľom.  

 

10. Nebezpečné vplyvy. 

 Počas môjho trojmesačného pôsobenia v našom zbore počas uplynulého roka som sa nestretol s tým, že by na 

evanjelických veriacich v Svätom Kríži a okolí nepriaznivo pôsobili nejaké náboženské spoločnosti alebo sekty. 

 Čo ale považujem za veľmi nebezpečný vplyv v našom zbore, sú ohovárania, klamstvá a osočovanie. Je veľmi 

smutné, že ľudí, ktorí pravidelne chodia do kostola, alebo sa dokonca aktívne zapájajú do diania v našom zbore, 

ohovárajú a krivo obviňuje malá skupinka ľudí, ktorí sú síce členmi nášho zboru, ale na naše služby Božie 

neprichádzajú, a tak nemajú skutočný a objektívny prehľad o tom, čo sa deje v našom zbore. O presbyteroch, 

službukonajúcich sestrách, i o samotnom kňazovi hovoria nepravdivé klebety. Náš cirkevný zbor im je dobrý iba vtedy, 

keď treba vybaviť pohreb svojho blízkeho. A aj vtedy je s nimi veľmi ťažká komunikácia, pretože si neuvedomujú, že 

okrem práv majú voči zboru aj svoje povinnosti. Tými sú napr. pravidelné platenie cirkevného príspevku za seba 
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a svojich blízkych, ktorí sú evidovaní ako členovia nášho zboru. Tieto povinnosti si ale odmietajú plniť. Náš zbor potom 

na takýchto ľudí dopláca, pretože hoci neplatia, my musíme aj za nich odviesť nemalú časť finančného príspevku.   

 

11. Pastorálne návštevy 

Pastorálna činnosť je veľmi dôležitá a aby v živote duchovného  pastiera platili slová apoštola zaznamenané v liste 

Rímskym: „Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi.“ Ľudia musia vidieť, že sa o nich kňaz zaujíma, že im rozumie, 

že im chce pomôcť, a že svoju návštevu u nich doma, alebo v nemocnici nekoná len preto, aby na konci roka mohol 

vykázať čo najväčší počet vykonaných návštev. Vážim si každú príležitosť, kedy môžem navštíviť bratov a sestry nášho 

cirkevného zboru, a tak sa dozvedieť niečo o ich živote, o tom, čo ich teší, a čo ich trápi. Navštevovať ľudí je veľmi 

dôležité, a netreba odkladať žiadnu príležitosť k návšteve. Či už v domácnosti, alebo v nemocnici. Počas môjho krátkeho 

pôsobenia v uplynulom roku som vykonal 25 návštev .  

 

 12. Činnosť presbyterstva. 

 Presbyterstvo sa schádza podľa potreby na fare.  K 31.12.2011 sme evidovali 24 presbyterov, vrátane 

predsedníctva CZ; z toho 9 mužov a 15 žien. Väčšinou sa presbyterstvo v našom zbore stretáva 3 krát v roku. V roku 

2011 malo presbyterstvo až 10 zasadnutí, nakoľko na viacerých stretnutiach sa riešili aktuálne hospodárske 

a personálne problémy v zbore.  

 

13. Mimozborová činnosť kňaza. 

Počas môjho pôsobenia v našom zbore som mal možnosť poslúžiť zvesťou slova Božieho na službách Božích 

v Liptovskom Mikuláši. Na službách Božích sa zúčastnili  deti a gymnazisti zo Spojenej evanjelickej školy. Taktiež som 

poslúžil zvesťou slova Božieho vo Vrbici. Zúčastnil som sa aj na školení v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku. 

Školenie bolo zamerané na podstatné body písania žiadosti o dotáciu na opravu kostolov, ako aj na doloženie 

potrebných dokumentov, ktoré bolo nutné doložiť k tejto žiadosti. Okrem toho som prispieval do časopisu EPST 

správami o dianí v našom zbore, o našich zborových aktivitách. Taktiež som tam prispel aj rozličnými anketami.  

 

14. Zborový archív, inventár, evidencia 

Po mojom príchode do tohto cirkevného zboru som našiel zborový archív prehľadne usporiadaný. Čo sa týka 

zborového inventáru, so sestrou Fiačanovou sme sa dohodli, že ho tento rok budeme spolu aktualizovať. Ja som osobne  

aktualizoval evidenciu členov zboru do elektronickej podoby. Takto sa s evidenciou členov zboru lepšie pracuje, ľahko 

sa v nej dá vyhľadávať a upravovať údaje. Ešte nie je kompletná, lebo nie sú odovzdané všetky evidenčné lístky. Tieto 

by som chcel v spolupráci s našimi presbytermi čo najskôr zozbierať, aby sme mali evidenciu úplnú, a aby sme vedeli 

o každom prihlásenom členovi v našom zbore.  

 

15. Počet členov zboru. 

Súčasný počet členov nášho zboru je odhadom 950 členov; podľa aktualizovanej evidencie v počítači 905. Z toho je 

počet evidovaných členov v jednotlivých obciach nasledovný:  Svätý Kríž:  225;  Lazisko:  195; Galovany:  188; 

Gôtovany: 197;  Andice, Benice:   100 

 

16. Hospodársky život zboru.  

a/ Stav hospodárenia v r. 2011:  

V utorok 24.januára sa konalo zasadnutie hospodárskeho výboru. Počas svojho zasadnutia hodnotil stav financií 

v hotovosti a na bežnom účte ku dňu 31.12.2011, ako aj hospodárenie v r. 2011, a zistil nasledovné:  

- Ku dňu 31.12. 2011 bolo v pokladni v hotovosti 712,71 € 

- Ku dňu 31.12. 2011 bolo na bežnom účte vedenom v Slovenskej sporiteľni 22 961 €.  

- Celkovo sme mali k dispozícii 23 673,71 €.  

- Príjmy v r. 2011: 

- podľa rozpočtu na rok 2011 mali dosiahnuť výšku 49078 €; v skutočnosti dosiahli  
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- 34 018 €.  

- Príjem pozostáva z nasledovných položiek:  

- - príjem z majetku (prenájom pozemku v Galovanoch): 9 177 €; Príjem z darov: 10 916 €; Príjem z ofier: 

 2790 €; Príjem z cirkevného príspevku: 4422 €; Ostatné príjmy: 6702 €; Príjem z bankových úrokov: 11 € 

b/ Výdavky:  podľa rozpočtu na rok 2011 mali dosiahnuť výšku 49078 €; v skutočnosti dosiahli 24154  € 

- Výdavky pozostávajú z nasledovných položiek:  

- Služby (opravy, obstaranie majetku, cestovné, reprezentácia, telefón, stočné, revízie, poistky a iné 

služby): 10 160 €; Prevádzková réžia (nákup časopisov, cenín, kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, 

energie, poplatky): 10 791 €; Príspevky na seniorát, na dištrikt a iné príspevky: 3 203 € 

 

- Stav zboru: stav hospodárenia zboru bol na konci roka plusový a celkový stav dosiahol + 9864 €.  

 

- c/ Navrhovaný rozpočet na r. 2012:  

- Predpokladané príjmy: 76 035 € 

- Z toho: príjem z majetku: 35 €; Príjem z darov: 20 000 €; Príjem z ofier:  3 000 €; Príjem z cirkevného 

príspevku: 5 000 €; Príjem z dotácií: 48 000 €;  

 

- Predpokladané výdavky: 76 035 € 

- Z roho: Služby – opravy: 55 785 €; Cestovné: 2600 €; Telefón: 550 €; Revízie: 300 €; Poistky: 700 €;  iné 

služby: 2500 €; Prevádzková réžia (nákup časopisov): 160 €; kancelárske potreby: 500 €; čistiace 

potreby: 200 €; vodné: 40 €; elektrina: 7 000 €; palivo: 3 000 €; zrážková daň: 100 €; poplatky: 100 €; 

Príspevky na seniorát, na dištrikt a iné príspevky: 2 500  € 

 

d/ Zoznam vykonaných prác v  CZ Svätý Kríž – Lazisko 

Nakoľko mi sestra farárka Monika Vdovjáková neposlala kňazskú správu, v ktorej by vyhodnocovala uplynulý rok, 

tak môžem spomenúť iba práce a udalosti, ktoré sa udiali v našom zbore od môjho nástupu, teda od 29.septembra 

2011. 

Po mojom príchode do zboru som si začal všímať najmä okolie kostola a to, čo by bolo potrebné opraviť alebo 

zmeniť. Hneď v prvých dňoch po nástupe boli: 

- obnovené značenia stĺpikov 5-tich hydrantov v okolí kostola.; nastriekaná skrinka hydrantu umiestnená na 

západnej strane našej fary; obnovené označenie k suchým WC; očistené lustre v kostole; hĺbkovo očistené 

a vytepované koberce; -namontované vešiaky na stenu chodby pri zborovej sieni;  zakúpené dva nové kravatové 

mikrofóny a dva mikrofóny do ruky spolu so stojanom; nákup nového notebooku pre zefektívnenie práce zborovej 

účtovníčku a pokladníčky; zavedený internet banking pre zjednodušenie platby faktúr. Každá platba realizovaná cez IB 

je v porovnaní s platbou v banke lacnejšia o jedno Euro.  

 

Pri príležitosti mojej inštalácie  sme dostali od Evanjelickej diakonie v Košeci veľmi vzácny dar. Diakonia nám venovala 

nové oltárne sviečky, ktoré nahradili doterajšie voskové sviečky. Nové sviečky majú výhodu v tom, že sa do nich 

nalieva olej. Prvý krát sme ich mohli vidieť počas Štedrého večera.  

 

e/   Plánované práce a akcie v zbore. 

- Technické a hospodárske práce: Náter strechy kostola – na získanie financií na náter strechy kostola z ministerstva 

kultúry bola na ministerstve kultúry podaná žiadosť o dotáciu z grantov ministerstva kultúry z projektu Obnovme si svoj 

dom. Podľa rozpočtu by oprava strechy mala stáť 60 000 €.  ¼ strechy je zhnitá a je potrebné poškodený šindeľ 

vymeniť. Z ministerstva kultúry žiadame 48 000 €; Ak schvália dotáciu, mala by prísť na náš účet v polovičke apríla. 

S opravou by sme chceli začať v druhej polovici mája; Oprava plotov okolo kostola –je dôležité venovať pozornosť aj 

oprave oplotenia okolo kostola. Predovšetkým treba opraviť bočnú bráničku pri sakristii, ktorá je v dezolátnom stave. 

Preto bude zvolaná brigáda zameraná na údržbu a opravu tohto oplotenia; Zmena telefónnych paušálov – telefónny 
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paušál na pevnú linku, ktorý má náš cirkevný zbor, je pre nás nevýhodný; obsahuje 200 voľných minút, ktoré sa 

nevyužívajú. Od 1.marca 2012 prejdeme na nový telefónny paušál, kde bude voľných 50 minút. V uplynulom roku bol 

zároveň zrušený paušál na internetové volania, ktorý sa vôbec nevyužíval, a ktorý mesačne stál 15 €. Ročne tak spolu 

ušetríme približne 230€ s DPH; Revízia zabezpečovacieho systému kostola – plánuje sa opätovné sfunkčnenie 

zabezpečovacieho systému v kostole  a zaškolenie obsluhy; revízia elektroinštalácie lustrov v kostole – je potrebné 

vykonať a opraviť poškodené vedenie, pretože sa nachádza v havarijnom stave 

 

- Ostatné plány a duchovné aktivity: 30.výročie posvätenia kostola – tento rok si pripomenieme 30.výročie 

posvätenia kostola; radi by sme dovtedy opravili aj strechu.  Toto výročie a obnovenie strechy oslávime v nedeľu 

26.augusta 2012. Okrem vyšších duchovných predstaviteľov pozveme na túto slávnosť aj predstaviteľov politickej moci 

a médií. Tento deň bude zároveň aj zborovým dňom; Voľba seniora a biskupov: Tento rok sa v našom zbore bude 

konať aj voľba seniora Liptovsko – oravského seniorátu i voľby generálneho biskupa; Zájazdy: plánujeme dva 

autobusové zájazdy; jeden v nedeľu 1.júla 2012 na slávnostné služby Božie počas celoslovenských evanjelických dní v 

Lučenci. Na jeseň navštívime artikulárny kostol v Istebnom. Tu sa budú konať slávnostné služby Božie, na ktorých sa 

budú podieľať duchovní i veriaci zo všetkých cirkevných zborov na Slovensku, v ktorých majú artikulárne kostoly.  

 

17. Záver. 

 Pri čítaní Žalmu číslo 127 natrafíme na veľmi zaujímavé, ale hlavne poučujúce slová: „Ak Hospodin nestavia 

dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.“ Aj život v našom cirkevnom 

zbore sa podobá budovaniu veľkej stavby, ktorá pozostáva z viacerých častí. Či už chceme budovať duchovnú oblasť, 

hospodársku oblasť, alebo oblasť medziľudských vzťahov, musíme si uvedomiť, že z vlastných síl nič nedosiahneme. 

Tak, ako hovorí žalmista, aj my s ním môžeme spoločne vyznávať, že ak toto nie je odovzdané do rúk Hospodinových, 

táto naša stavba sa nemôže podariť.  

 

 Preto ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu za požehnanie, vedenie a múdrosť, ktoré nám v uplynulom roku 

udeľoval. A zároveň Ho v tejto chvíli prosíme, aby všetko, čo sa bude v našom zbore diať, sme nekonali bez Neho. 

Vyprosujeme, aby sa On láskavo ku všetkému priznal a aby sa aj v našom zbore oslávilo Jeho sväté meno. 

A s nábožným žalmistom vyznávame: „Ó Hospodine, pomáhaj! Ó Hospodine, popraj zdaru.“ (Žalm 118,25)  

 

HISTORICKÉ OKIENKO  

Pamätajme na svojich 

vodcov... 
Už v Zborovom liste č. 37 z roku 2010 sme 

začali mapovať farárov z našich cirkevných 

zborov – sú to CZ Paludza a CZ Svätý Kríž-

Lazisko.  Tento krát sme načreli až do dávnej 

minulosti. Chceme si takto pripomenúť 

pamiatku Slova Božieho kazateľov, ktorí sa 

narodili v Paludzi, boli pokrstení  v našom 

artikulárnom chráme a požehnane slúžili 

v iných cirkevných zboroch. Chceme 

spomínať na Daniela Baráni (Barányi) 

a Jána Čajaka najstaršieho. 
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Daniel Baráni - Narodil sa v Paludzi v roku 1742 a tak si  v tomto roku pripomíname jeho 270. výročie narodenia. 

Narodil sa v učiteľskej rodine. Jeho otec  Juraj Baráni bol rektorom (riaditeľom) vtedajšieho artikulárneho gymnázia 

v Paludzi. Bol uznávaným vzdelancom, patrí do skupiny barokových náboženských spisovateľov. Je známy jeho spis 

Theologia thetica z roku 1764 napísaný v Paludzi t.j. Sumnna učení křesťanského. Jablko nepadlo ďaleko od stromu 

a syn Daniel patrí tiež do skupiny barokových náboženských  spisovateľov. Ale najprv sa musel vyučiť doma v Paludzi, 

kde absolvoval artikulárne školy a potom študoval v Levoči, Ožďanoch, Prešove, Soprone a v Túbingene.  Začal 

pracovať ako učiteľ v Zbrojníkoch.  Ako farár pôsobil v Baďane (1780-1784), Príbelciach (1784-1788), Aszóde (1788-

1801) v Maďarsku. Je autorom duchovných piesní, príležitostných veršov, prekladateľ. V Bratislave v roku 1786 mu 

tlačou vyšla Rěč pohřební , na pamiatku Petra Dačóa s pripojenou veršovanou odobierkou.  V rukopise ostali Zpěvy 

puvodní  i přeložené.   Zomrel 30. mája 1802 v Domony v Maďarsku. Pripomenieme si  210. výročie jeho smrti.  Zatiaľ 

sme neobjavili  jeho podobizeň. Rukopisná pozostalosť sa nachádza v Széchényiho knižnici v Budapešti. V našom 

cirkevnom archíve sa nachádza rukopisná pozostalosť jeho otca Juraja Barániho. Ukážku z agendy bývalého rektora 

artikulárnej školy prikladáme.  

 

Ján Čajak  najstarší 

Z pohľadu kultúrnych dejín nášho národa priezvisko ČAJAK je zvláštnym fenoménom. Je to trojgeneračný zástoj 

spisovateľskej evanjelickej rodiny, prepojený aj cez ženské osobnosti. Našu spomienku venujeme Jankovi Čajakovi – 

štúrovcovi. Narodil  sa v úradníckej rodine v Paludzi dňa 1. januára 1830. V detstve ho formovalo prostredie, v ktorom 

vyrastal – dávna artikulárna predtolerančná dedinka Paludza.  Ľudovú školu vychodil v Paludzi, kde ho vyučoval učiteľ 

Ondrej Droppa . Študoval na gymnáziu v Rožňave a na evanjelickom lýceu v Levoči, kde aktívne pracoval v Jednote 

mládeže slovenskej a stal sa aj členom Spolku miernosti levočských Slovákov. Teologické vzdelanie dokončil vo Viedni. 

Po návrate domov pôsobil ako domáci učiteľ v rodine Martina Szentiványiho (župan Liptovskej stolice)  vo Svätom  Jáne. 

A tiež sa stal pomocným kazateľom miestneho farára Jána Kalinčiaka st. 

Neskoršie  si ho cirkevný zbor zvolil za riadneho farára a pôsobil v ňom necelých 

sedem rokov. Zastával  i funkciu seniorálneho notára a dekana horného 

Liptova. Za manželku mal Adelu, rodenú Medveckú (1843-1928), sestra Terézie 

Vansovej. Mali spolu syna Jána (1863- 1944) spisovateľ. Janko Čajak mal od 

mladosti chatrné zdravie. Často sa liečil na zhubnú tuberkolózu dlhším pobytom na 

salašoch v grúňoch Jánskej doliny alebo pod vrchom Baranec. No nepomohlo mu 

to. Zomrel ako 37-ročný 4. februára 1867. Pripomíname si 150. výročie jeho smrti. 

Janko Čajak sa umelecky vyhranil počas levočských štúdii. Vychádzal z princípov 

ľudovej poetiky. V jeho poézii zaznievajú tóny smútku a sklamania z vtedajších 

neutešených pomerov. Písal aj satirické básne, kde kriticky glosoval nezdravé 

spoločenské a národné pomery.  Publikoval v dobových časopisoch 

Concordia, Černokňažník, Orol, Priateľ školy a literatúry, Sokol.  Jeho manželka pani Adela sa vydala za ovdovelého 

Pavla Dobšinského, ktorý sa vzorne staral o jediného syna svojho literárneho druha a v roku 1875 sa spolu s S. 

Medveckým postarali o vydanie výberu z básní Janka Čajaka pod názvom Básne Janka Čajaka. V roku 1979 vyšla 

zbierka Čajakových básní pod názvom Zrná, ktoré upravil Rudo Brtáň. 

Čajakova pozostalosť sa nachádza v Národnej knižnici v Martine. Na fare v Liptovskom Jáne je pamätná tabuľa a na 

cintoríne hrob s náhrobníkom. V bývalej Paludzi, dnes Galovany sa nachádza torzo paludzkého cintorína, kde je možné 

uvidieť  ešte hroby s nápismi rodina Čajaková. 

        Spracovala  -dfj- 

OKIENKO pre modlitby a básne 

-Ó, zošli svoje svetlo a svoju pravdu! Ony nech ma vedú...     (Ž 43,3) 
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2 x Michel Quoist 

-Chcel by som vzlietnuť, Pane, do výšin...očistiť si pohľad a hľadieť na všetko TVOJIMI OČAMI.  Pochopil by som, že nič 

nie je profánne, všedné, ani veci, ani ľudia, ani udalosti...     Poznal by som, že aj môj osobný život, ako slabučký dych 

v spoločnom veľkom tele je nenahraditeľne cenný v pláne nášho Otca. Na kolenách, Pane by som obdivoval tajomstvá 

tohto sveta, ktorý – napriek početným a hrozným stroskotancom hriechu – je neustálym pulzom Lásky...“ 

 

P O H Ľ A D  

Teraz zavriem oči, Pane. Ukončili svoju dnešnú púť.  Môj pohľad sa vráti do duše po celodennej prechádzke ľudskou 

záhradou. Vďaka Ti, Pane za oči, otvorené okná na šíre obzory, vďaka za pohľad, ktorý prenáša mi dušu, ako lúč 

prenáša svetlo a teplo tvojho slnka: V nočnej temnote prosím za svoje oči, aby pri svite rána, keď ich otvorím, boli 

pripravené slúžiť duši a svojmu Bohu. Urob, Pane, aby som mal oči jasné, môj priamy pohľad nech vyvoláva túžbu po 

čistote,  urob, aby môj pohľad nebol nikdy sklamaný, znechutený, zúfalý. Daj, aby vedel obdivovať, nadchnúť sa, 

pozorovať. Dopraj mojim očiam, aby sa vedeli  zavrieť  a Teba lepšie vidieť, aby sa nikdy neodvracali od sveta v strachu. 

Dopraj  môjmu pohľadu hĺbku, aby poznal Tvoju prítomnosť vo svete, daj, aby sa nikdy neuzavrel pred ľudskou biedou. 

Nech je môj pohľad, Pane, čistý a pevný, ale nech vie byť aj nežný, nech moje oči vedia aj plakať. Urob, aby môj pohľad 

nepoškvrnil, čoho sa dotkne, nech neuvádza do rozpakov, ale upokojí, nech nezarmúti, ale dáva radosť, nech nezvádza, 

ale zaujme, nech volá a povzbudzuje premáhať sa.  Nech znepokojí hriešnika, lebo v ňom uzrie Tvoje svetlo, nech 

nevyčíta, ale povzbudí, nech volá hlasom trúbky, ktorá všetkých priláka k stretnutiu s Bohom. Nie mne kvôli, Pane, ale 

Tebe kvôli,  lebo Ty pôjdeš okolo.  Aby môj pohľad to dokázal, dnes večer zase znova, Pane, odovzdávam Ti svoju 

dušu, odovzdávam Ti svoje telo, odovzdávam Ti svoje oči, aby pozorujúc na ľudí, na mojich bratov, Ty sám si na nich 

cez moje oči a mojimi očami im lásku prejavil.  

Spracovala –dfj- 

Váš životný príbeh 
Ako mi Pán Boh daroval boží stánok 

Pochádzam, čo sa týka vierovyznania, zo zmiešanej rodiny. Otecko bol katolík a maminka evanjelička. Moje 

spomienky na skoré detstvo sú prekrásne, pretože na službách Božích v Žiline, kde som sa narodila, sme vždy zaplnili 

jednu až dve lavice – otecko a 7 žien (mamka, 4 dcéry, starká, jej sestra a ešte sesternice s rodinou).  

Keď som povyrástla, už to nebolo také veselé. Najstaršiu sestru, hoci bola vynikajúca žiačka, nezobrali na vysokú 

školu, ktorú si zvolila. A to len preto, že sa v maturitnom ročníku prihlásila v triede pred všetkými, že chodí do kostola 

a je veriaca (nakoniec skončila vysokú školu s úplne iným zameraním, ako pôvodne chcela, a je v živote šťastná). To ma 

veľmi zasiahlo a preto aj ja, keď som začala chodiť na konfirmačnú náuku, som sa cestou do kostola podvedomky 

otáčala, či ma niekto známy neuvidí.  

Zo Žiliny som sa presťahovala na celkom nové sídlisko do Bratislavy. Auto sme nemali a preto aj na služby Božie do 

mesta sme nechodili pravidelne. Tu som aj nastúpila na vysokú školu a kedykoľvek, keď som mala čas medzi 

prednáškami, som vbehla do ktoréhokoľvek kostolíka, aby som sa pomodlila.  

Počas štúdia som spoznala manžela – katolíka. Detičky boli pokrstené v katolíckom kostole, majú svoje rodiny, 

a ako to už pánbožko riadi, dcérka má manžela evanjelika a ich detičky sú tiež evanjelici.  

A teraz prichádzame k jadru týchto spomienok. Vždy to bolo dosť problematické, čo sa týka navštevovania služieb 

Božích. Alebo bol evanjelický kostolík ďaleko, alebo vôbec nebol. Kostolík mi chýbal najmä vPoľsku, kde som bývala 3 

roky.  

Keď sme prišli na Liptov, ohlásil sa Pán Boh a ponúkol mi evanjelický kostolík celkom blízko nášho domu – 

v Liptovskom Mikuláši v mestskej časti Palúdzka. Po dlhšej dobe sme si postavili domček v Lazisku a tu som od Pána 

Boha dostala darček, o akom sa mi ani nesnívalo. Nádherný artikulárny drevený kostolík priamo v dedine. Som šťastná 

a nevynechám ani jedny služby Božie, pokiaľ mi to zdravotný a rodinný stav dovolí. Smútok ma zahalí len vtedy, keď 
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vidím v kostole poloprázdne lavice a od ľudí počujem, že keď bol kostol ešte v Paludzi, chodili ľudia kilometre pešo, aby 

sa stretli s Pánom Bohom. Ale to už počujem nádherný hlas zvonov, ktoré zvolávajú veriacich a som opäť šťastná.                                                                        

Viera FRACKOWIAKOVÁ  

   Poézia 
Veľký piatok (Zlatica Oravcová) 

Jak iné rána,  také isté ráno, a predsa jedinečné   

Ako jedinečné dnes je deň, keď zaznelo smutné  

DOKONÁNO 

Žitia mi vzplála pochodeň.  

 

V to ráno včas som vstala, vyšla som na Golgotu 

Božia ma láska hriala, a videla som riečistú krv a vodu.  

Čo vyšla z boku, tej lásky bolo veľa., a zbudila ma k životu.  

Pod krížom som si kľakla, s tými, čo už tam boli,   

A svetlo zažiarilo z Kríža. Už ma nič nezabolí.  

Veľkého piatku ráno. Veľkého piatku Veľký deň  

Zneje mi DOKONÁNO 

 

A zatratenia zmizol tieň, ja vďaky slzy roním 

Pán podáva mi ruky, ja idem s Ním, v srdci mám pokoj 

prehlboký.  

Som Pánova a On je môj, dokonal za mňa smrti boj.  

Otvára nebies brány, smrť navždy premohol, Pán môj 

milovaný.  

obrázok nakreslila Nikola Tomanová, žiačka 

8.ročníka 

Volili sme presbyterov ... 
 

V nedeľu 18.marca 2012 sa v rámci služieb Božích uskutočnil volebný konvent, na ktorom sme si volili presbyterov. 

Hlasovania sa zúčastnilo 55 oprávnených  konventuálov. Počet nových presbyterov zastupujúcich matkocirkev Svätý 

Kríž i jeho fílie je spolu 15 presbyterov + zborový farár + zborová dozorkyňa. Vo volebnom období od marca 2012 – 

marca 2018 bude v našom cirkevnom zbore nasledovné zastúpenie  presbyterov za  jednotlivé obce: Svätý Kríž bude 

zastupovať 5 presbyterov, Lazisko 4 presbyteri, Galovany 3 presbyteri, Gôtovany 2 presbyteri a fílie Andice a Benice 

bude zastupovať spolu jeden presbyter. Tento počet bol schválený zborovým presbyterstvom konaným dňa 12.marca 

2012.  

 
Počas hlasovania získali najviac hlasov nasledovní presbyteri, ktorí budú v novom volebnom období presbytermi CZ 
Svätý Kríž – Lazisko:  
 

Svätý Kríž: 1. Feketíková Alena, 2. Matejka Dušan, 3. Repová Ľubica, 4. Skubíková Alena , 5. Urbanová Božena 

Lazisko: 1. Frackowiaková Viera, 2. Kalužová  Božena, 3. Maceková Marta, 4. Moravčík Marián  

Galovany: 1. Almanová Emília, 2. Fiačan Ján, 3. Fiačanová Daniela  

Gôtovany: 1. Droppa Pavol, 2. Straka Vojtech  

Andice, Benice:  1. Háčiková Ružena    
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Internetová stránka nášho zboru 
www.drevenykostol.sk 

 Milí čitatelia, od 19.februára sme oficiálne spustili novú webovú stránku nášho cirkevného zboru. Keď si zadáte 

do vyhľadávača www.drevenykostol.sk, otvorí sa vám veľmi pekne graficky upravená stránka, ktorá je delená na dve 

časti: prvá časť je zameraná na náš kostol. Dozviete sa tu jeho históriu, turisti a návštevníci tu zas nájdu užitočné 

informácie o otváracích hodinách kostola, i o tom, ako sa k nám dostanú. V tejto časti nechýba ani fotogaléria kostola, 

ako aj pekné videá. Druhá časť stránky je zameraná na náš cirkevný zbor, nájdete v nej aktuálne oznamy a informácie 

o našom cirkevnom zbore. Taktiež si tu môžete prečítať výročné kňazské správy od r. 1999 po súčasnosť, ako aj 

zborové listy od r. 1997. Rodičia tu nájdu informácie o našej besiedke i doraste, postupne chceme aktualizovať aj 

kategóriu „matrika“. Tam postupne budeme uvádzať údaje o krstoch, konfirmácii, sobášoch i pohreboch členov nášho 

zboru. Priaznivci internetu sa isto potešia aj odkazom na iné informačné a užitočné webové stránky. Touto cestou 

ďakujeme bratovi Mariánovi Moravčíkovi z Laziska za jej finančnú podporu, ako aj spravovanie a vkladanie potrebných 

údajov.  

 

 

Vyhodnotenie sútaže 
V nedeľu 11.marca 2012 sa uskutočnilo žrebovanie výhercov spomedzi účastníkov súťaže, ktorí mi doniesli 

alebo poslali správnu odpoveď z osemsmerovky z Vianočného čísla nášho zborového časopisu. Správna 

odpoveď je: “Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život 

mal každý, kto verí v Neho”.  

 
Šťastie sa usmialo na nasledovných vyžrebovaných prispievateľov: 

1. Martinko Moravčík z Laziska 

2. Dianka Feketíková zo Svätého Kríža 

3. Majko Moravčík z Laziska 

Výhercom, ktorí získali knižné odmeny, blahoželám. 

http://www.drevenykostol.sk/
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Sútaž pre deti i dospelých  
Milí priatelia, deti, i vy, dospeláci !!! 

 

Dnes sa opäť môžete zapojiť do súťaže o zaujímavé odmeny. Je to úplne jednoduché. V nasledovných riadkoch sa 

nachádza zašifrovaný biblický veršík. Vašou úlohou je tento biblický citát odhaliť. Šifra je tvorená bodkami a pomlčkami.  

Pod šifrou sa nachádza kľúč k odhaleniu zašifrovaného textu. Jednotlivé písmenká sú oddelené jedným lomítkom (/), 

slová sú oddelené dvoma lomítkami (//) . Kto mi na náboženstvo, alebo do kostola donesie správne riešenie 

zašifrovaného biblického výroku, bude zaradený do žrebovania o peknú odmenu. Cenu dostanú traja vyžrebovaní. Tak 

neváhajte, a pustite sa do odkrývania biblického veršíka. 

 

Šifra 
Podľa tabuľky zameň znaky za písmená a dostaneš tajničku. 

 

···- / · / --·· / -- / ·· / - / · // ·--- / · / -·· / --·· / - / · // - / --- / - / --- // ·--- / · // -- / --- / ·--- / · // 

- / · / ·-·· / --- // - / --- / - / --- // ·--- / · // -- / --- / ·--- / ·- // -·- / ·-· / ···- // -· / --- / ···- / · / ·--- // 

--·· / -- / ·-·· / ··- / ···- / -·-- // -·- / - / --- / ·-· / ·- // ··· / ·- // ···- / -·-- / ·-·· / ·· / · / ···- / ·- // --·· / ·- // 

-- / -· / --- / ···· / -·-- / ---- // 

Znak Kód Znak Kód Znak Kód 

a ·- i ·· r ·-· 

b -··· j ·--- s ··· 

c -·-· k -·- t - 

d -·· l ·-·· u ··- 

e · m -- v ···- 

f ··-· n -· w ·-- 

g --· o --- x -··- 

h ···· p ·--· y -·-- 

ch ---- q --·- z --·· 

 

Spravodajstvo 
V sobotu 25.februára privítali naši dorastenci medzi sebou šestnásťčlennú návštevu – dorastencov z CZ 

Liptovský Ján so zborovým farárom Mgr. Petrom Tajátom 

a rodičmi.  

Pre našich dorastencov toto bolo niečo výnimočné. Dorast 

v Svätom Kríži sa začal pravidelne stretávať iba od decembra 

minulého roka. Niekedy sa stretne v zborovej sieni na fare, no 

prevažne s dorastencami navštevujeme už zabehnuté dorasty 

v iných cirkevných zboroch. A práve v sobotu 25.februára sa 

naši dorastenci stali po prvý krát hostiteľmi. Spoločne s hosťami 

z L.Jána si prezreli drevený artikulárny kostol a vypočuli si jeho 

históriu. Následne sa v zborovej sieni vzájomne zoznámili 

a svoje mená si zopakovali počas viacerých spoznávacích 

súťaží. Výkladom slova Božieho poslúžil brat farár Peter Taját. 

Nechýbali ani piesne, modlitby a vzájomné rozhovory.  
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Debata so sestrou farárkou Evou Kolesárovou  

V nedeľu 19.februára navštívila náš cirkevný zbor sestra farárka a duchovná správkyňa Evanjelického 

lýcea v Bratislave Mgr. Eva Kolesárová.  

Na hlavných službách Božích nám poslúžila liturgiou a najmä 

zvesťou slova Božieho. V kázni z knihy Veľpieseň sa zamýšľala 

nad významom a dôležitosťou Božej lásky pre ľudí. Po skončení 

služieb Božích prítomným veriacim premietla počítačovú 

prezentáciu o Misii na Níle. Tak sa volá projekt zameraný na 

misiu a prinášanie zvesti slova Božieho v Afrike. Priblížila život 

domorodých obyvateľov, spoločenské podmienky, sociálne 

návyky, ako aj vzťahy medzi kresťanmi a moslimami v Afrike.  

Nechýbala ani debata prítomných so sestrou farárkou 

E.Kolesárovou, ktorá v našom cirkevnom zbore istého času 

pôsobila spolu so svojim manželom bratom farárom Jánom 

Kolesárom (t.č. zborový farár CZ Bratislava – Petržalka). 

V diskusii odpovedala prítomným nielen na otázky ohľadom 

misie v Afrike, ale priblížila aj dianie na Evanjelickom lýceu, kde 

pôsobí ako duchovný správca. Taktiež prítomným priblížila 

aktivity a dianie v cirkevnom zbore Bratislava – Petržalka.  

 
Oznamy 

- Slávnosť konfirmácie sa v našom cirkevnom zbore bude konať v nedeľu 13.mája 2012 o 9,00 hod. 

Medzi dospelých členov nášho zboru budú prijatí 3 chlapci a 2 dievčatá. V tento deň sa nebudú 

konať popoludňajšie služby Božie v Galovanoch.  

- Koncert kapely Ministerstva vnútra: oslovil ma brat farár Mgr. Ján Paciga. Ministerstvo vnútra 

má svoju kapelu, ktorá hráva aj piesne s duchovnou tematikou. Prejavili záujem o náš kostol, 

v ktorom chcú uskutočniť vystúpenie. Koncert sa uskutoční v nedeľu 20.mája 2012 o 14,00 hod. 

Z toho dôvodu sa v tento deň nebudú konať popoludňajšie služby Božie v Gôtovanoch.  

- Autobusový zájazd do Lučenca: v nedeľu 1.júla 2012 plánujeme uskutočniť autobusový zájazd na 

slávnostné služby Božie počas III. celoslovenských evanjelických dní. Jedná sa o celoslovenské podujatie – 

stretnutie evanjelikov z celého Slovenska. V rámci slávnostných služieb Božích bude prislúžená sviatosť 

Večere Pánovej. Touto cestou vyzývam všetkých záujemcov, aby sa začali prihlasovať u zborového 

farára, aby sme vedeli  predpokladaný počet záujemcov  

na záver... 
Milí priatelia, bratia a sestry, deti a mládež,  

práve ste sa pri čítaní nášho zborového listu dostali na jeho predposlednú stranu. Verím, že sa vám páčil a že ste si 

v ňom našli niečo, čo vás oslovilo, potešilo, povzbudilo. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 

jeho príprave, prinášali mi príspevky, fotografie a obrázky, recepty. Verím, že sa pridajú aj ďalší a postupne budeme 

vytvárať tím, ktorý sa bude podieľať na tvorbe ďalších čísel.   
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Milí priatelia, bratia a sestry! 

Prajem vám pokojné prežitie veľkonočných 

sviatkov. Nech smútok nad ukrižovaním a smrťou 

Pána Ježiša Krista vystrieda v slávne veľkonočné 

ráno radosť zo vzkriesenie Pána Ježiša Krista.  

Váš zborový farár 

 

Rozpis služieb Božích  

počas veľkonočných sviatkov 

 
 1.4. nedeľa – KVETNÁ NEDEĽA-  PAŠIE  Svätý Kríž (zborová sieň) 9,00 hod 

 1.4. nedeľa – KVETNÁ NEDEĽA-     Gôtovany     14,00 hod 

 1.4. nedeľa – KVETNÁ NEDEĽA- prisluhovanie VP Galovany (dom smútku)  15,00 hod 

 5.4. štvrtok – ZELENÝ ŠTVRTOK- prisluhovanie VP Svätý Kríž (zborová sieň) 16,00 hod 

 6.4. piatok – VEĽKÝ PIATOK – PAŠIE s VP  Svätý Kríž (kostol)   9,00 hod 
 

Na služby Božie na Veľký piatok je zabezpečený odvoz 

autobusom 
 

 8.4. nedeľa – 1.slávnosť veľkonočná   Svätý Kríž (kostol)  9,00 hod 

 9.4. pondelok – 2.slávnosť veľkonočná  Svätý Kríž (zborová sieň) 9,00 hod 

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

sa vydáva pre vnútornú potrebu cirkevného zboru. 
ČASOPIS JE NEPREDAJNÝ!!! 

 
Zborový list vydal Mgr. Daniel Baláž, zborový farár CZ Svätý Kríž - Lazisko 

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 

http://www.google.sk/imgres?q=autobus&start=210&hl=sk&sa=X&biw=1441&bih=656&addh=36&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Bq09MOtzMPfhGM:&imgrefurl=http://prudnickimaraton.wordpress.com/2011/09/12/kto-na-busa/&docid=t2iw725XQSAp8M&imgurl=http://prudnickimaraton.files.wordpress.com/2011/09/autobus.jpg&w=1050&h=1050&ei=S1Z1T4SsD-XT4QTX9LDnDg&zoom=1&iact=hc&vpx=613&vpy=316&dur=119&hovh=225&hovw=225&tx=128&ty=112&sig=108244789553711267509&page=10&tbnh=147&tbnw=150&ndsp=24&ved=1t:429,r:20,s:210
mailto:knaz.daniel@gmail.com

