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Veľkonočné zamyslenie                                                       

„Pokoj vám!“   
Evanjelium podľa Jána 20, 19 

Dvere sú zatvorené! Strach panuje medzi učeníkmi. Po udalostiach 
Veľkého piatku, veľkom nervovom vypätí, úteku, zapretí, smútku, akoby sme 
už nemohli očakávať nič dobré. Spasiteľ leží v hrobe, kameň je privalený. Tak 
to malo ostať. Ďalší v rade neuskutočnených spasiteľských plánov pre 
ľudstvo. Neúspech, rezignácia, frustrácia. Čo ostávalo učeníkom po týchto 
udalostiach ako vrátiť sa späť k svojmu spôsobu života? Zabudnúť, zanechať, 
všetko to, čo za tri roky počúvali, čo videli ich oči a čoho sa im ruky dotýkali? 

Hrob je otvorený! Neslýchané! Nedopriať mŕtvemu pokoj ani po smrti. 
Ukradnúť telo. Vytvoriť si z neho relikviu. Uctievať ju a spomínať, spomínať, 
spomínať 2000 rokov ... 

Pokoj vám! Ruky, nohy, bok. Neuverím, dokiaľ neuvidím. A opäť slová: 
Pokoj vám! Slová Spasiteľa prestrašeným učeníkom. Slová, ktoré sú spojené 
s reálnym obrazom. Nie je to nejaký prelud? Či máte niečo jesť? A oni Mu 
podali rybu. Ruky sa opäť dotýkajú, pohľady sa vyjasňujú a do sŕdc učeníkov 
preniká radosť. Taká radosť, že jej majú dosť nielen pre seba, ale túžia sa 
s ňou podeliť s inými. Pán vstal! Hrob je prázdny! Kameň odvalený! Dvere sú 
otvorené! Tu nemožno len spomínať, ale hlásať, hlásať, hlásať 2000 rokov ... 

Pokoj vám, milí bratia a sestry v Kristu. Pokoj Vám milí priatelia, ktorí 
čítate tieto slová. Pokoj vám, lebo pokoj je veľmi potrebný. To si uvedomoval 
Spasiteľ a dal nám tieto slová za pozdrav. Áno, pozdrav. Tak ako používame, 
dobré ráno, deň,  večer, či noc, tak univerzálnym pozdravom je pokoj vám. Čo 
ním prajeme a komu prajeme? Dve jednoduché slová – pokoj, vám. Prajeme 
pokoj. Nie v zmysle jednoduchého nevyrušovania. Pokoj je veľmi aktívna 
veličina. Veď koľko úsilia je potrebné často vytvoriť, aby ten pokoj zavládol. 
Písmo dokonca blahoslaví tých, ktorí ten pokoj tvoria a ďalej hovorí, že takí sa 
budú menovať synmi (dcérami) Božími. Pokoj je niečo viac, ako len kľud. 
Pokoj je niečo, čo vytvárame a pokoj, ktorý nám dáva Ježiš vo svojom 
pozdrave je pokoj Boží. Ten, ktorý prevyšuje každý rozum. Pokoj je teda 
nielen prianie, ale aktívne dávanie. A v našom pozdrave ho posielame, 
odovzdávame iným. Preto to - vám. Odosobňuje nás to od našej sebeckosti.  

Prajem vám aj v týchto časoch, ten Boží pokoj. Aby ste aj vy pokoj vedeli 
vytvárať a dávať ho ďalej svojim blížnym. Pokoj vám!      - Miloslav Gdovin -  



Detské okienko 
 

Boží Syn prišiel vykonať dielo spásy. Zomrel za naše hriechy a Boh zvíťazil nad 
smrťou tak, že svojho Syna vzkriesil 
z mŕtvych. To všetko sa udialo 
v meste, do ktorého Pán Ježiš vstúpil 
veľmi zvláštnym spôsobom. 
Nasledujúce úlohy Ti tento vstup 
Pána Ježiša opíšu.  
 
Iba jedna cesta vedie k zvieratku,  
na ktorom Pán Ježiš vstúpil do 
mesta. Nájdeš ju? 
 
 
 
 
Ako sa volalo mesto, do ktorého vstúpil Pán Ježiš? (Písmená vpíš do 
prázdneho obdĺžnika.)  
 
1. prvý mesiac v roku – prvé písmeno  
2. vystúpenie hudobnej skupiny – piate písmeno 
3. časť rastliny nachádzajúca sa pod zemou – tretie písmeno 
4. hromadný cestný dopravný prostriedok – druhé písmeno 
5. pozemský otec Pána Ježiša - tretie písmeno  
6. v noci svieti na oblohe – piate písmeno 
7. tekutá časť obeda – tretie písmeno 
8. človek, ktorému sa nechce pracovať – druhé písmeno 
9. mama Pána Ježiša – prvé písmeno 
 

Recept z farskej kuchyne  - Mlynčekové sušienky 

Tieto koláčiky sú pre deti veľkou pochúťkou. Zvláštne sú tým, že sa vytláčajú 
cez mlynček. Samozrejme k tomu treba aj určité pomôcky, formičky, ktoré sa 
dajú založiť na mlynček. Recept je veľmi jednoduchý. Potrebujeme: 80 dkg 
hladkej múky, 25 dkg cukru, 1 prášok do pečiva, 2 vajcia, 25 dkg masla. 
Všetko zmiešame dokopy, urobíme si väčšie guličky, ktoré vytláčame na 

mlynčeku.  Dobrú chuť  .    



YouTube kanál cirkevného zboru 

Tento QR kód slúži na ľahké pripojenie na 
YouTube kanál nášho cirkevného zboru. 
Nájdete ho aj keď zadáte do internetového 
vyhľadávača: Youtube Cirkevný zbor ECAV 
Svätý Kríž-Lazisko. Prípadne si ho môžete 
spustiť z odkazu priamo z našej zborovej 
stránky www.drevenykostol.sk. Od januára 
sme rozšírili ponuku relácií. Okrem služieb 
Božích a biblických zamyslení tam nájdete 
zatiaľ 16 častí Biblickej štvrťhodinky, ktoré vás 

oboznámia s najznámejšími biblickými príbehmi.  Pre žiakov evanjelického 
náboženstva, ale nielen pre nich, vysielame Nedeľnú školu (zatiaľ 11 častí). 
Konfirmandi si svoju učebnú látku zase preopakujú v relácii Konfirmandi (11 
častí). Je tam dokopy 82 videí (stav k 31. 03. 2021). Nech vám aj tieto 
programy pomáhajú pri vašom duchovnom rozvoji. Tešíme sa na vaše „lajky“. 
 

Oznamy pre cirkevný zbor 

Milí bratia a milé sestry v Kristu, tohtoročná Veľká noc je už druhou, keď nám 
bude chýbať vzájomné stretnutie sa na službách Božích. Nevieme, ako dlho 
bude tento stav trvať. Podľa aktuálnych vládnych nariadení je možná 
individuálna návšteva chrámu. Služby Božie zatiaľ nie sú povolené. Keďže 
pandemická situácia je stále vážna, nechceme nikoho ohrozovať 
a odporúčame vám zdržiavať sa doma.  

Duchovné programy v médiách 

Pripravili sme pre vás výber z duchovných programov, ktoré môžete sledovať 
počas veľkonočných sviatkov.  

1. 4. 2021 Zelený štvrtok, 17:00 YouTube ECAV s vami, Služby Božie, kazateľ: 
Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu; 18:00 YouTube CZ ECAV Svätý Kríž 
– Lazisko, Biblická štvrťhodinka 17; 18:30 YouTube CZ ECAV Svätý Kríž – 
Lazisko, Príhovor – Miloslav Gdovin 

2. 4. 2021 Veľký Piatok, 9:05 Rádio Slovensko, Služby Božie z Hanušoviec 
nad Topľou, kazateľ: Martin Škarupa; 10:00 Jednotka, Služby Božie z Nového 

http://www.drevenykostol.sk/


mesta nad Váhom, kazateľ: Ľubomír Ďuračka, 15:00 YouTube CZ ECAV Svätý 
Kríž – Lazisko, Posledných sedem viet Pána Ježiša na kríži; 19:50 Dvojka, 
Sviatočné slovo, Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu 

4. 4. 2021 Veľkonočná nedeľa, 9:00 YouTube CZ ECAV Svätý Kríž – Lazisko, 
Služby Božie, kazateľ: Miloslav Gdovin; 10:00 TA3, Služby Božie z Bratislavy - 
Rače, kazateľ: Rastislav Hargaš; 13:30 Dvojka, Andrej Sládkovič. Človek, 
ktorý miloval. Dokumentárny film, ktorý divákovi odhalí, že Andrej Sládkovič 
je omnoho viac ako len „ten autor Maríny a Detvana“. 18:00 YouTube CZ 
ECAV Svätý Kríž – Lazisko, Biblická štvrťhodinka 18 

5. 4. 2021, Veľkonočný pondelok 9:30 YouTube CZ ECAV Svätý Kríž – Lazisko, 
Príhovor - Miloslav Gdovin; 10:00 TV LUX, Služby Božie, kazateľ: Ivan Eľko  

Odporúčame prečítať  

Fredrik Wisloff: Keď blízky odchádza. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2016.– 
útla knižočka vyjadrujúca kresťanskú nádej, že aj po noci smútku, beznádeje, 
zúfalstva a smrti príde nový deň a zasvieti slnko Božej lásky a milosti. 

Sue Mayfield: Ako sa vyrovnať so stratou blízkeho. Liptovský Mikuláš : 
Tranoscius, 2011. – publikácia, ktorá ponúka nezištnú pomoc a posilu 
smútiacemu človeku, mnohé praktické rady, ako sa vyrovnať so stratou 
blízkeho človeka, ako aj odporúčania pre najbližšiu rodinu a blízkych.  

Ťažké obdobie, ktoré prežívame, ešte viac narúša strata našich blízkych 
a známych. Tieto dve publikácie, ktoré vám odporúčame, chcú priniesť pokoj 
a nádej aj do rozbúrených chvíľ života. Práve obdobie Veľkej noci je pre nás 
kresťanov neustálym pripomenutím, že moc smrti nie je konečná a nemá 
posledné slovo ale o to jasnejšie znie to Kristovo: „Ja žijem, aj vy budete žiť.“  
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