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Veľkonočné zamyslenie
Vyznávajme ukrižovaného i vzkrieseného Krista
Veľkonočné zamyslenie
Mt 26,69-75: „Peter však sedel von na dvore; i prišla k nemu služobná dievka a povedala: I ty si bol s Ježišom
Galilejským! On však zaprel pred všetkými a odpovedal: Neviem, čo hovoríš. Keď vychádzal bránou, uzrela ho iná a
povedala tým, čo tam boli: Tento bol s Ježišom Nazaretským! A zase zaprel s prísahou: Nepoznám toho človeka!
Onedlho pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: Veru, aj ty si z nich, veď i tvoje nárečie ťa prezrádza. Vtedy začal sa
zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka! A hneď kohút zaspieval. Tu sa Peter rozpomenul, čo mu povedal Ježiš:
Skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal.“
Počas svojho života Pán Ježiš povedal veľmi veľa zaujímavých a dôležitých myšlienok. Medzi veľmi významné
myšlienky patrila jeho predpoveď, že keď príde do Jeruzalema, zatknú ho, odsúdia na smrť a ukrižujú. Učeníci nechápali
týmto jeho slovám, nechceli sa s nimi stotožniť. Nechceli pripustiť, že by sa takéto niečo malo stať.
Učeník Peter Ježišovi Kristovi povedal: „pane, aj keby ma chytili, ja sa budem za teba biť a budem sa snažiť zachrániť
ťa. A keby sa mi to aj nepodarilo, pôjdem s Tebou a nenechám ťa samého. Dokonca s Tebou aj zomriem.“. Takto by
sme mohli voľne interpretovať Petrove slová. Vystupuje smelo, nebojácne, mohli by sme obdivovať túto jeho odvahu.
Aké veľké slová!!! K akým veľkým činom sa Peter pripravuje. No Ježiš Kristus vie, že je to úplne ináč. Že onedlho sa táto
jeho odvaha stratí, a ostane iba pri prázdnych slovách. Preto mu hovorí slová: „Peter, Peter, kým tejto noci kohút
zaspieva, trikrát ma zaprieš!“
Keby sme sa zamysleli nad sebou a našimi životmi, tak iste by sme si spomenuli na mnoho vecí, ktoré sme sľúbili
Ježišovi Kristovi: či to už bolo pri spovedi a večeri Pánovej, či to už bolo v našej tichej osobnej modlitbe, alebo to bolo
vyslovené pred nejakými svedkami. Bolo toho naozaj veľa: Pane Ježiši: Prestanem... Spravím... Už viac nespravím...
Pôjdem... Už viac nepôjdem... Budem... Už viac nebudem. Môžeme za to dosadiť to, čo sme mu sľúbili. A aká je
neraz skutočnosť? Úplne opačná. Možno nám táto túžba vydržala dlho, no možno už onedlho sme tento náš záväzok
porušili. Tak to bolo aj s učeníkom Petrom.
Práve vtedy, keď sa Peter cítil bezpečný, keď z diaľky pozoroval, ako zatýkajú Ježiša, keď bol zvedavý, ako toto všetko,
čo sa okolo deje, skončí, keď si myslel, že ho nemôže nič zaskočiť, sa stalo to, čo nečakal: spoznala Ho jedna slúžka, čo
práve šla okolo: „Ty tiež patríš k tomu Ježišovi, nie?“
Petrova anonimita bola narušená. Situácia sa veľmi rýchlo zmenila. Zľakol, že je prezradený, že teraz aj jeho chytia a
odsúdia. Bál sa priznať k Ježišovi Kristovi. Preto povedal: „Nie, nie! Ja nie! Ja toho človeka nepoznám!“ Ako prechádzal
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cez bránu, povedala mu iná žena: „kam ideš? Veď aj ty patríš k tomu Ježišovi.“ „Nie, nie!“ zvolal Peter, „ja Ho
nepoznám!“
Vidíme, že Peter zlyhal. Aj tretí krát, keď sa ho pýtali vojaci, či pozná Ježiša Krista, sa začal dušovať: „Nie, nie, čo sa
vám všetkým stalo? Ja s Ním nič nemám, ja Ho ani len nepoznám ani neviem kto to vlastne je!“ A to sa už začalo
brieždiť a zakikiríkal kohút. DO poslednej maličkosti sa naplnili slová Božieho Syna. Peter vedel, že urobil veľkú chybu.
Pána Ježiša zaprel. Urobil pravý opak toho, čomu Ho Pán Ježiš učil.
Veľa ľudí v dôsledku nepriaznivej situácie, v nebezpečenstve, nátlaku zo strany okolia už zaprelo Pána Ježiša. No neraz
sa to stalo iba preto, že jednoducho nechceli stratiť akýsi spoločenský kredit. Báli sa, že ak sa priznajú, že veria v Ježiša
Krista, klesnú v očiach svojej rodiny, susedov, kolegov, spolužiakov. Mnohí ľudia Pána Ježiša poznajú ale keď sa ich
napríklad v práci alebo v škole na niekto spýta, či veria v Boha, či niečo vedia o Ježišovi Kristovi, radšej povedia, že Ho
nepoznajú. Sviatky, ktoré práve prežívame, nás majú povzbudiť v tom, aby sme sa nehanbili a nebáli priznať, že veríme
v Ježiša Krista. Pre nás je toto výzva, aby sme to, čo Ježišovi Kristovi sľúbime, aj dodržali. On chce, aby sme sa k Nemu
priznávali ako k Tomu, ktorý zomrel aj za nás a bol umučený aj za naše hriechy. On chce, aby sme sa tešili z toho, že
v slávne nedeľné veľkonočné ráno bol vzkriesený a s týmto sa vedeli stotožniť aj v našom živote. Chce, aby sme Ho
vyznávali ako toho, ktorý nám svojim vzkriesením potvrdzuje, že nie je iba nejaká historická postava, ale že je skutočný
Boží Syn. To, čo o ňom bolo predpovedané, sa aj splnilo.
Aj vtedy, keď nám je to nepríjemné, môžeme mať istotu, že priznať sa k Ježišovi Kristovi, ktorý neostal pochovaný
v skalnom hrobe, ale žije a je tu s nami, sa oplatí. Veď On nám hovorí slová: Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho
vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach; kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím
Otcom, ktorý je v nebesiach.( Matúš 10:32 )
Daniel Baláž, zborový farár

VAŠE RECEPTY ...
cesto uložené na plechu. Na plnku nastrúhame druhú
polovicu cesta. Koláč upečieme v prehriatej rúre.

Strúhaný tvarohový zákusok.
Suroviny: 400g hladkej múky, 250g margarínu, 150g
práškového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, ½
prášku do pečiva (môže byť aj celý), 1 žĺtok, 3
polievkové lyžice kakaa.

receptom prispela Mária Horanská

Orechovo – ananásové rezy
Suroviny: 4 vajcia, 1 hrnček kryštálového cukru, 2
hrnčeky polohrubej múky, 1 hrnček nasekaných
orechov, 2 kávové lyžice sóda bikarbóny, 1 konzerva
ananásu.

Plnka: 750g tvarohu, 250g práškový cukor, 1 balíček
vanilkového cukru, 1 lyžička Solamylu, 3 žĺtky, 4 bielky
Postup: Na doske spracujeme múku , práškový
a vanilkový cukor , prášok do pečiva , žĺtok a kakao.
Cesto uložíme na chladničky na 30 minút . Cesto potom
rozdelíme na dve časti . Na pripravený plech
(vymastený a vysypaný múkou) na strúhadle
postrúhame polovicu cesta.

Postup: Vajcia s cukrom vyšľaháme a pridáme ostatné
suroviny a dáme upiecť.
Plnka: 40-50 dkg pomazánkového masla (3 kelímky),
¾ hrnčeka práškového cukru, 1 vanilka, 1 lyžica
vanilkového pudingu (bez varenia). Všetko dobre
vyšľaháme, natrieme na vychladnutý korpus, posypeme
nasekanými orechmi a polejeme čokoládou.

Plnka - postup: Žĺtky, práškový a vanilkový cukor
vymiešame do peny, potom pridáme prepasírovaný
tvaroh a Solamyl. Na koniec vymiešame sneh
z vaječných bielkov. Plnku rozotrieme na postrúhané

Dobrú chuť praje Elena Droppová
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Výročná kňazská správa za rok 2012
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 10.februára 2013. 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.
Bohoslužobný život
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 56 krát. Bývali vždy o 900 v kostole, alebo v zborovej sieni, v závislosti od
ročného obdobia a počasia. Navštevovalo ich priemerne 61 bratov a sestier.
Najmenší počet návštevníkov na hlavných službách Božích bol 9.apríla na Veľkonočný pondelok, kedy prišlo
iba 14 ľudí. Najviac účastníkov sme mali 20.mája, kedy sme si pripomínali deň matiek, a počas ktorého vystúpilo 23 detí
s nacvičenými básničkami. V tento deň prišlo do kostola 139 návštevníkov. Do tohto priemeru nie je započítaná nedeľa
26.august 2012, kedy sme si pripomínali 30.výročie prenesenia a znovupostavenia kostola. V tento deň sa na hlavných
službách Božích zúčastnilo 705 ľudí.
Nešporné Služby Božie sa v uplynulom roku konali 32 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 17 ľudí v Galovanoch..
V Gôtovanoch je priemerná účasť okolo 20 ľudí.
Adventné a pôstne stredtýždňové Služby Božie sa konali v príslušných obdobiach raz do týždňa v Svätom Kríži
a v Galovanoch. Pôstne stredotýždňové služby Božie bývali v Galovanoch v stredu, v Svätom Kríži vo štvrtok. Pri
adventných službách Božích nastala zmena: oboje bývali v jeden deň – vo štvrtok, a to v Galovanoch o 14,00 hod
a v Kríži o 15,00 hod. Priemerne sa na stredotýždňových adventných a pôstnych službách Božích zúčastňovalo
v Galovanoch 17 ľudí počas pôstu a 15 ľudí počas adventu. V Kríži to bolo priemerne 15 ľudí počas pôstu a 15 ľudí
počas adventu.
V zbore sme mali aj nasledovné služby Božie:
Zelený štvrtok - 32 ľudí; Veľký piatok (6.4) - 132 ľudí; Veľkonočná nedeľa - 110 ľudí; Veľkonočný pondelok - 14 ľudí;
slávnosť konfirmácie (13.5.) - 114 ľudí; 1.svätodušná slávnosť - 62 ľudí; 2.svätodušná slávnosť - 69 ľudí; ak
odpočítame 35 žiakov a učiteľov z Evanjelickej ZŠ v Bratislave, ktorí nás počas tohto sviatku navštívili, dostaneme sa
k číslu 34; sviatok apoštolov Petra a Pavla (29.6) - 12 ľudí; 30.výročie Pamiatky prenesenia, znovupostavenia
a posvätenia nášho kostola v Svätom Kríži - 705 ľudí; Poďakovanie za úrody zeme (7.10) - 113 ľudí; Pamiatka
reformácie (31.10) - 20 ľudí; Pamiatka zosnulých - 78 ľudí; Pamiatka posvätenia kostola (11.11) - 65 ľudí; Štedrý večer
- 92 ľudí (Gôtovany); a 1100 ľudí (Svätý Kríž). V rámci nich vystúpilo 35 detí s pásmom vianočných básní a s piesňou,
ktoré sme spoločne nacvičovali na hodinách náboženstva a na besiedke. Do programu boli zapojení aj žiaci zo ZUŠ
v Liptovskom Mikuláši, ktorí na harmonikách zahrali vianočné piesne a koledy.
V zbore sme mali aj nasledovné zborové akcie s duchovným zameraním:
19.február: návšteva sestry farárky Evy Kolesárovej, poslúženie zvesťou slova Božieho na hlavných Službách
Božích a debata so sestrou farárkou o Misii v Afrike; 20.máj: navštívila nás kapela Ministerstva vnútra SR; prihovorili si
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viacerí duchovní predstavitelia z rezortu MV SR; účasť približne 700 návštevníkov; 28.5. návšteva detí z EZŠ z BA,
ktoré vystúpili na slávnostných svätodušných službách Božích; 1.jún: sa náš zbor zapojil do celoslovenskej akcie Noc
kostolov. Počas akcie bol náš kostol sprístupnený pre domácich i návštevníkov do neskorých večerných hodín.
Návštevníci mohli zapojiť do vedomostnej súťaže a pozrieť si i vežu kostola; 13.júl 2012: návšteva detí a vedúcich
z CZ Háj v rámci spoznávacieho výletu; počas akcie prezentovali svoju činnosť policajti a hasiči; nechýbala ani spoločná
grilovačka; náš CZ ich s radosťou privítal a spoločne sme s návštevníkmi z Hája mali jednodňový detský tábor;
26.august: počas slávnosti 30.výročia postavenia a posvätenia chrámu poslúžil zvesťou slova Božieho dôstojný brat
generálny biskup ECAV Miloš Klátik; 25.november: návšteva detského spevokolu ZVONČEK z CZ Hybe, ktorí spolu so
svojim duchovným pastierom potešili prítomných pásmom piesní. Taktiež predstavili svoje CDčka.
Mimozborové spoločné duchovné aktivity
Uskutočnili sme viaceré mimozborové duchovné aktivity a zborové výlety zamerané na vzájomné spoznávanie sa a na
spoznávanie iných zborov a veriacich. Jedná sa o nasledovné aktivity:
V máji (4.5) sa konal celodenný výlet s konfirmandmi. Navštívili sme drevený artikulárny kostol v Hronseku,
evanjelické kostoly v Hornej Mičinej, Banskej Bystrici, Zemianskom Podhradí, zámok vo Zvolene. Prezreli sme si mesto
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Starú Turú. Výlet sme ukončili návštevou hradu v Čachticiach; V júni sa deti
zúčastnili na celoseniorátnom stretnutí detí v Žaškove. (23.6); Koncom júna sme sa zúčastnili na celoslovenskom
stretnutí evanjelikov v Lučenci; na spiatočnej ceste sme navštívili aj kostol v Hronseku; Začiatkom septembra sme
s deťmi a skupinkou dospelých navštívili CZ Háj, kde sme na SB spoločne začali nový školský rok; 16.septembra sme
sa v Istebnom zúčastnili na SB, na ktorých sa zúčastnili aj veriaci z iných artikulárnych zborov; 18.11. sme sa
zúčastnili slávnosti inštalácie v Dolnom Kubíne.
Sviatosti
a/ Krst Svätý
V našom CZ bolo v uplynulom roku pokrstených 19 detí. Z toho 10 chlapcov a 9 dievčat. Je potešiteľné, že pokrstené
boli nielen maličké deti, ale aj 5 žiakov miestnej základnej školy.
b/ Večera Pánova.
Počas minulého roku pristúpilo k sviatosti Večere Pánovej celkom 802 komunikantov, z toho 143 mužov (118
v r. 2011) a 659 žien (596 v r. 2011). Doma bola prislúžená Večera Pánova 2 ženám. V nemocnici bola VP prislúžená
6 ženám.
Konfirmácia.
V minulom roku počas konfirmačnej slávnosti potvrdilo sľub, ktorý za nich pri krste dali ich rodičia a krstní
rodičia, a svoju vieru vyznalo 5 mladých bratov a sestier - 3 chlapci a 2 dievčatá. Okrem nich boli na vlastnú žiadosť
konfirmovaní aj traja dospelí, ktorí chceli dať pokrstiť svoje dieťa, resp. chceli sa stať krstnými rodičmi tohto dieťaťa, ale
konfirmáciu nemali spravenú. Konfirmácii dospelých predchádzala intenzívna konfirmačná príprava a výučba.
Kazuálie.
a/ Sobáše.
Počas uplynulého roka sa z nášho zboru nesobášil žiaden člen. V našom chráme ale boli zosobášené 3
manželské páry z iných CZ. Všetky sú zmiešané, ani jeden nie je evanjelický. Taktiež sme požehnali jeden manželský
pár, ktorý bol zosobášený civilným spôsobom na obecnom úrade.
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b/ Pohreby.
V uplynulom roku 2012 sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so 14 bratmi a sestrami. Odprevadili sme 9
mužov a 5 žien. Pre spopolnenie svojich blízkych sa rozhodli pozostalí v 8mych prípadoch. V dvoch prípadoch som bol
požiadaný o účasť pri uložení urny s popolom zosnulého, ktorému sme predtým vykonali riadnu evanjelickú pohrebnú
rozlúčku. Najmladší pochovaný bol 46-ročný brat, najstaršou pochovanou bola 97 ročná sestra.
Biblická a vnútromisijná práca v zbore.
Detská besiedka: V roku 2012 sa deti na detskej besiedke stretávali takmer pravidelne, a to každú sobotu o 13,00 hod.
Na besiedke preberáme biblické príbehy, učíme sa biblické veršíky a detské piesne, modlíme sa. Nechýbajú súťaže
a hry. Spolu sme nacvičili aj básničky na vystúpenie ku dňu matiek, na záver školského roka a na vianočné vystúpenie.
V r. 2012 sa deti na besiedke stretli celkovo 23 krát. Priemerná účasť bola 14 detí.
biblické hodiny mládeže - dorast – je to stretnutie určené pre žiakov od 7. ročníka vyššie. Počas r. 2012 prichádzali na
dorast aj mladší žiaci.. Stretávame sa na fare alebo inde, podľa dohody, vždy v piatok popoludní. Zamýšľame sa nad
slovom Božím, modlíme sa a utužujeme spoločenstvo aj prostredníctvom súťaží a hier. V prípade potreby sa dorastenci
zapájajú aj do hospodárskych prác týkajúcich sa úpravu areálu fary a kostola. Navštevujeme aj zbory, kde už je dorast
zabehnutý, a kde naši dorastenci veľmi radi chodia, spoznávajú nových kamarátov a zapájajú sa do ich aktivít.
biblické hodiny dospelých. . Po Veľkej noci sa v našom zbore začnú konať biblické hodiny, ktoré sa tu doteraz nekonali.
Predpokladané meisto stretávania bude na obecnom úrade v Svätom Kríži a čas bude prispôsobený príchodu
a odchodu autobusu. Mám túžbu, aby sa táto iniciatíva ujala, a aby sa aj v našom zbore ľudia vzdelávali a boli
oboznamovaní s biblickými zaujímavosťami – postavami, mestami, biblickými dejmi.
zborový spevokol – síce spevokol nefunguje, ale je potešujúce, že záujem o spev majú deti z detskej besiedky.
Spoločne sme nacvičili jednu pieseň, s ktorou spestrili štedrovečerný program. Veľa detí má hudobný talent, vedia hrať
na hudobný nástroj. Počas uplynulého roka sme si mohli vypočuť počas bohoslužieb hru na flautu. Ak sa situácia bude
vyvíjať takýmto smerom, je nádej, že s deťmi v r. 2013 spoločne nacvičíme niekoľko piesní, s ktorými vystúpia počas
služieb Božích. Taktiež uvítam akúkoľvek iniciatívu detí, ale aj dospelých a ich ochotu vystúpiť na službách Božích
s nejakým hudobným nástrojom.
služba sprevádzania turistov v kostole - Pravidelne prichádzajú domáci a zahraniční turisti, ktorí si ho s obdivom
prezerajú a odnášajú si z jeho návštevy hlboký zážitok. Sprevádzajú ich ochotné sestry. V roku 2012 nastali zmeny
v sprevádzaní turistov. Náhle nás opustila službukonajúca sestra Elena Pauková. Namiesto nej nastúpila sestra Danka
Španková. Tak isto nastal problém so sestrou Oľgou Droppovou, ktorej pohybové obmedzenie nedovoľuje, aby do
kostola prichádzala v zimných mesiacoch. Zastupuje ju sestra Marta Maceková. Do tejto služby sa príležitostne zapája aj
sestra Anna Kasanická. Verím, že v r. 2013 sa nájdu ďalší ochotní členovia cirkevného zboru, ktorí sa budú službe
sprevádzania turistov venovať.
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 od
septembra v školskom roku 2012/2013 navštevuje 45 žiakov, čo je o 5 viac, ako v školskom roku 2011/2012.
Spolupráca s vedením školy i ostatnými učiteľmi je veľmi dobrá. Teším sa, že o náboženstvo majú záujem aj deti, ktoré
nie sú pokrstené, alebo sú iného vierovyznania. Od septembra začali náboženstvo navštevovať aj niektoré deti, ktoré
dovtedy navštevovali etickú výchovu.
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Pastorálne návštevy
Ľudia musia vidieť, že sa o nich ich kňaz, ktorého si zvolili, 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. Snažím sa navštevovať ľudí počas rozličných príležitostí: riešenie rodinných, osobných, či
pracovných problémov, rodinné jubileá, dojednanie krstín alebo pohrebu, súkromná konfirmačná výučba, pracovné
porady so sestrou dozorkyňou, účtovníčkou alebo pokladníčkou, presbytermi, návšteva rodiny po pohrebe či po
pokrstení dieťaťa, obyčajná návšteva o rodine a o tom, čo práve daná rodina prežíva.
Vážim si každú príležitosť, kedy môžem navštíviť bratov a sestry nášho cirkevného zboru,. Keďže je dosť veľký
problém, aby sa ľudia počas týždňa dostali na faru, tak využívam akúkoľvek možnosť, aby som ja išiel medzi nich. V
uplynulom roku som vykonal 105 návštev v domácnostiach a v nemocniciach. Počas jedného týždňa teda priemerne
vykonám 2 – 3 návštevy.
Činnosť presbyterstva.
Uznesením presbyterstva zo dňa 3.5.2012 sa rozdelil počet presbyterov v matkocirkvi i v jednotlivých fíliach,
a to nasledovne: Svätý Kríž – 5 presbyterov; Lazisko – 4 presbyteri; Galovany – 3 presbyteri; Gôtovany – 2
presbyteri; Andice, Benice – 1 presbyter.
V roku 2012 malo presbyterstvo až 10 zasadnutí, nakoľko na viacerých stretnutiach sa riešili aktuálne hospodárske
problémy v zbore. V r. 2012 sa konali aj voľby presbyterov. Celkovo je v presbyterstve 17 členov, vrátane predsedníctva
CZ; z toho 6 mužov a 11 žien. Presbyteri zvolili nového zástupcu dozorcu, ktorým sa stal brat Pavol Droppa z Gôtovian.
Zvolený bol aj kurátor Dušan Matejka. Funkcia presbytera je veľmi dôležitá a zodpovedná. Preto je potrebné, aby k nej
zvolení presbyteri aj tak pristupovali. A o to viac, keď vykonávajú okrem presbytera ešte inú funkciu, napr. funkciu
poddozorcu či kurátora, od ktorých sa vyžaduje, aby ich funkcia nebola iba teoretická, ale aby bolo vidieť v zbore
výsledky ich praktickej činnosti.
Mimozborová činnosť kňaza.
Počas uplynulého roku som poslúžil zvesťou slova Božieho na viacerých službách Božích, konkrétne v CZ
Pribylina na slávnosti konfirmácie, v CZ Háj na začiatku nového školského roka. Zvesťou slova Božieho som mal
možnosť poslúžiť aj v Ploštíne a v Demänovej. Aktívne som sa zapojil na službách Božích v Dúbrave (15.4.), počas
ktorých bol posvätený nový oltár. Liturgoval som na seniorálnom konvente v Partizánskej Ľupči (31.3), na spoločných
službách Božích v Istebnom (16.9), v Pribyline na 110.výročí posvätenia kostola (28.10.), na mládežníckych službách
Božích v Hybiach (2.11). Náš zbor som zastupoval a prezentoval na pohrebe evanjelického kňaza Štefana Jakobyho
v Jasenovej, na slávnosti vysvätenia nových kňazov v Dolnom Kubíne, ako aj na slávnosti inštalácie duchovných
pastierov v Dolnom Kubíne – Rastislava Stančeka a Jany Pabákovej.
Zborová evidencia
Pokračoval som s aktualizáciou evidencie členov nášho zboru. Zistil som, že v evidencii nemáme zapísaných
približne 50 ľudí, ktorí ešte nevyplnili evidenčné lístky. Jedná sa o ľudí, ktorí síce v evidencii nie sú zapísaní, ale nejakým
spôsobom sme sa o nich dozvedeli, že bývajú na území nášho zboru. Evidencia členov teda ešte nie je kompletná.
Preto by som chcel v spolupráci s našimi presbytermi čo najskôr týchto ľudí osloviť, aby vypísali evidenčné lístky a aby
sme mali evidenciu úplnú, a aby sme vedeli o každom prihlásenom členovi v našom zbore.
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Počet členov zboru.
Súčasný počet členov nášho zboru je odhadom 955 členov; podľa aktualizovanej evidencie v počítači 911. (Svätý Kríž 231; Lazisko – 195; Galovany – 188, Gôtovany – 197; Andice, Benice – 100)
Počas r. 2012 do nášho CZ pristúpil jeden brat, ktorý prestúpil z rímsko – katolíckej cirkvi.

V roku 2011 sa uskutočnilo na Slovensku sčítanie obyvateľov Slovenska. Štatistický úrad Slovenskej
republiky sa zameral aj na zistenie počtu veriacich v jednotlivých obciach na Slovensku. Výsledky sčítania
obyvateľstva sú už známe a boli uverejnené vo vianočnom čísle zborového časopisu. Iba pripomeniem, že
v našom cirkevnom zbore sa počas sčítania obyvatelia obcí prihlásili k Evanjelickej cirkvi augsburského
vierovyznania (ECAV) nasledovne: Svätý Kríž - 323; Lazisko – 214; Galovany – 167, Gôtovany – 232; Andice,
Benice – nevieme zistiť, lebo tie sú časťami Liptovského Mikuláša. )
Hospodársky život zboru.
- Stav hospodárenia v r. 2012:
- V pondelok 28.januára sa konalo zasadnutie HV. Počas svojho zasadnutia hodnotil stav financií v hotovosti
a na bežnom účte ku dňu 31.12.2012, ako aj hospodárenie v r. 2012. Počas svojho zasadnutie zistil
nasledovné veci:
- Ku dňu 31.12. 2011 bolo v pokladni v hotovosti 1 782,58 €
- Ku dňu 31.12. 2012 bolo na bežnom účte vedenom v Slovenskej sporiteľni 3 068,58 €
- Celkovo sme mali k dispozícii 7251,72 €

-

Príjmy v r. 2012:

PRÍJMY
Prijaté dary

32 929,71 €

dary na opravu strechy (MONDI SCP a pod.)

3 682,00 €

Ofera

3 141,21 €

milodary turisti

20 493,10 €

zbierka na kostol

4 903,40 €

za kalendáre , časopisy

710,00 €

Výnosy z nájmu majetku

77,30 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb na rekonštrukciu strechy
Dotácia z ministerstva kultúry SR

4 275,00 €
20 000,00 €

Úroky

19,57 €

Príjmy SPOLU

57 301,58 €

7

Zborový list cirkevného zboru Svätý Kríž – Lazisko Veľká noc 2013
b/ Výdavky
VÝDAVKY
Spotreba materiálu

3 816,82 €

Kancelárske potreby

99,49 €

nákup - knihy- časopisy

1 000,10 €

čistiace prostriedky

48,88 €

Pohľadnice

2 169,80 €

benzín do kosačky

56,85 €

kuka nádoba

29,90 €

Spotreba materiálu - iné výdavky

411,80 €

Spotreba energie

5 985,29 €

Spotreba elektrickej energie

2 509,37 €

Spotreba vody

71,62 €

palivo-pelety

3 404,30 €

Rekonštrukcia strechy a iné opravy

46 819,67 €

Opravy a udržiavanie kostola vlastné zdroje

26 819,67 €

Opravy kostola čerpané z dotácie

20 000,00 €

Cestovné

820,00 €

Náklady na reprezentáciu (zborový deň, konfirmácia, iné akcie ...)

607,40 €

Ostatné služby

7 045,54 €

Ostatné služby (revízie el. rozvodov, has. prístrojov, rôzne potvrdenia, opravy a servis zariadení a
pod.
tel. hovory pevná linka + mobil

3 144,56 €
434,20 €

preprava osôb – SAD

2 619,87 €

internet poplatok

171,62 €

poistenie kostola

675,29 €

Odmeny za celoročnú službu kantorom, kostolníčke, účtovníčke, pokladníčke,
sprievodcovská služba v kostole a pod.
Poplatky spolu

2 694,00 €
130,25 €

bankové poplatky

87,44 €

poštové poplatky

31,70 €

Vrátené úroky z dotácie

11,11 €

Nákup kosačky a el. sporáka

812,96 €

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

1 319,00 €

ofera - Gen.Podporoveň- GBÚ

20,00 €

seniorálny príspevok Lipt., Ondrej

415,00 €

Fond vzájomnej pomoci

212,00 €

Dištriktuálny príspevok

627,00 €

fond vzdelávania

10,00 €

ofera - Lutheránsky zväz

10,00 €

zbierka Lip.-orav.seniorát-M.Ponjibera

20,00 €

Poskytnuté príspevky iným - milodar výroba CD /Kidzana/

5,00 €

Daň zaplatená DÚ L.Mikuláš

3 487,06 €
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Nezaplatené faktúry z roku 2012 (SAD telefón a el. energia)

184,00 €

Výdavky SPOLU

73 721,99 €

c/ Navrhovaný rozpočet na r. 2013:
-

Predpokladané príjmy: 98 090 €
Z toho:
- príjem z majetku: 70 €; Príjem z darov: 10 000 €; Príjem z ofier: 3 000 €; Príjem z cirkevného príspevku:
5 000 €; Príjem z dotácií: 30 000 €; Príjem od turistov: 20 000 €, Pôžička: 30 000 €; Úroky: 20 €
Predpokladané výdavky: 98 090 €
Z toho:
Služby – opravy: 75 000 €; Obstaranie majetku: 500 €; Cestovné: 1 000 €; Reprezentácia: 600 €; Telefón:
600 €; Revízie: 200 €; Poistky: 700 €; iné služby: 5000 €
Prevádzková réžia (nákup časopisov): 2 000 €; kancelárske potreby: 150 €; čistiace potreby: 100 €; PHM
do kosačky: 100 €; vodné: 70 €; elektrina: 3 000 €; palivo: 3 000 €; zrážková daň: 0 €; poplatky: 100 €;
Príspevky na seniorát, na dištrikt a iné príspevky: 5 550 €

d/ Zoznam vykonaných prác v CZ Svätý Kríž – Lazisko

•

Oprava južnej, západnej a časti severnej strany strechy kostola; Zmena telefónneho paušálu, prechod
na výhodnejší a zrušenie nevyužívaných paušálov; Nákup kosačky; Výmena mapy na tabuli pred
farou; Oprava bránky pred garážou fary; Oprava garážových dverí po poškodení silným vetrom;
Zakúpenie kuka nádoby na komunálny odpad; Zakúpenie nového sporáka do farského bytu;
Zakúpenie nových maľovaných pohľadníc kostola; Zakúpenie kľúčenky a magnetky s obrázkom
kostola; Zabetónovanie nástenky pred kostolom; Natieranie plotov okolo fary; Úprava areálu pitnej
vody – odstránenie zhnitej drevenej podlahy pred altánkom; Natieranie lámp pri kostole; Natieranie
odkvapov na budove fary; Úprava areálu kostola – kosenie, hrabanie sena a lístia

e/ Plánované práce a akcie v zbore.
-

Technické a hospodárske práce:
II.etapa náteru strechy kostola – na získanie financií na náter strechy kostola z ministerstva kultúry bola
opäť na ministerstve kultúry podaná žiadosť o dotáciu z grantov ministerstva kultúry z projektu Obnovme si
svoj dom. Podľa rozpočtu by II.etapa opravy strechy mala stáť približne 65 000 €. Z ministerstva kultúry
žiadame 53 000 €; Oslovili sme aj viacerých podnikateľov a spoločnosti, v r. 2013 si chceme vziať aj
bezúročnú pôžičku z Fondu vzájomnej pomoci vo výške 30 000 € so splatnosťou 5 rokov. Poskytnutá suma je
závislá od rokovania a hlasovania seniorálneho presbyterstva, ktoré tieto pôžičky schvaľuje.
Zakúpenie vyžínačky – pri kosení areálu kostola a fary využívame zakúpenú benzínovú kosačku; okolo plotov
a stromov treba ale použiť vyžínačku, ktorú sme si doteraz požičiavali. Presbyterstvo schválilo jej zakúpenie
v orientačnej cene 500 €.
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ZBOROVÁ MATRIKA
Na poslednej ceste sme odprevadili:
Január: Ľudmila Čemická, Andice, 91 rokov; Február: Mária Kaciaňová, Gôtovany, 90 rokov; Anna Jurkovičová,
Galovany, 90 rokov; Vladimír Grieš, Gôtovany, 73 rokov; Jaroslav Zuzaniak, Svätý Kríž, 67 rokov; Marec: Vladimír
Španko, Galovany, 64 rokov
Pokrstili sme:
Január: Miroslav Mičuda, 1 mesiac; Február: Oliver Harandza, 1 rok

POETICKÉ OKIENKO
Maša Haľamová (1908, Blatnica – 1995, Bratislava)
Základné vzdelanie získavala v Martine a Starej Pazove (Srbsko-Vojvodina), vyššie školy navštevovala v Martine a v
Bratislave, kde aj v roku 1925 zmaturovala. Po maturite pracovala ako úradníčka vo Vysokých Tatrách, kde žila 30
rokov. Bola vynikajúca lyžiarka a stala sa najmladšou rozhodkyňou na majstrovstvách sveta na Štrbskom Plese v roku
1935. Vydala sa za lekára Jána Pullmana a vo Vysokých Tatrách žila až do manželovej predčasnej smrti. Potom
pracovala v Martine ako redaktorka vydavateľstva Osveta a v Bratislave vo vydavateľstve Mladé letá . Pochovaná je na
Národnom cintoríne v Martine.
„Svet básnickej tvorby Maše Haľamovej je zároveň svetom mnohých iných ľudí, ... má i pri veľmi jednoznačnom
osobnom tóne objektívnu platnosť. Poézia môže sprevádzať človeka ako hlas jeho svedomia a zjemňovať jeho zmysly
pre veci, na ktoré v každodennom zmechanizovanom živote už zabudol...“ (Miloš Tomčík)
„ Vďaka jej za všetko, čo nám zanechala, za všetko, čo vytrysklo z jej čistého srdca. Za básne trvalej hodnoty. Básne
poznačené dychom nepominuteľnej večnosti. Básne, ktoré vzbudzujú túžbu po čistom srdci. To je jej duchovný odkaz,
jej duchovné dedičstvo. Dosť ho je pre všetkých.“ (Z kázne Jána Grešu, ev.a v. farára, na pohrebe Maše Haľamovej )

Vyznanie

Za tebou pôjdem, nenáhli, mám v očiach tisíc túh.
Na našom nebi po daždi farbistej dúhy pruh.

Jar sa prebúdza spod snehu, v kosodrevine vták.
Kom dám svoju nehu? V doline píska vlak.

Stesk

Kam pôjdem? Svet je široký. Na východ Západ? Juh?
Ženú sa jarné potoky, pod skalou drieme pstruh.

Od zeme ďaleko k svitu prekrásnych hviezd.

Kam pôjdem? dívam sa zhora, dolina preťatá.
Hlbiny lákajú zdola, dôverou dieťaťa.

Nedôjdem so srdcom a láskou odovzdanou.

Hory sa váľajú v slnci a orol kolotá.
Boh varí v ohromnom hrnci elixír života.

do kamenného mesta i rozkvitnutých hájov.

Na zemi mnoho je bielych i lesných ciest

A ja dnes jedinej cestičky neznám.

Za tebou pôjdem ako prv, zas plachá ako laň.
Mám novou jarou novú krv a ty máš teplú dlaň.-

Ani do mesta kamenného, ani k pokojným hviezdam.

S použitím zdrojov Maša Haľamová: Červený mak, Nepokoj, Tatranské listy Spracovala Zuzana Chmúrová
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VESELÁ PRÍHODA
Schovaná v špajzi
Nasledovný príbeh sa stal jednej panej. Mená postáv v príbehu zmením,
a dotyčnú pani nazvem Iveta, jej manžela Laco . S jej dovolením ho voľne
prerozprávam.
Veľká noc bola v plnom prúde, nastal Veľkonočný pondelok. Čas, kedy po
dedine chodili oblievači. Niektoré dievčatá a ženy sa na takúto „akciu roka“
tešia, iné ju radi nemajú. Vedia, že budú zmáčané, musia sa niekoľkokrát
prezliekať, aj pálenky sa viacej minie. Ani Iveta sa na oblievačku netešila.
Vedela, že ju príde vykúpať jej sused a švagor. Iveta vymyslela plán. Aby
predišla ujme na zdraví i na stave zásob občerstvenia a pálenky, povedala
manželovi, že keď prídu kúpači, schová sa do špajze. Prikázala mu, aby im
povedal, že nie je doma, že odišla, a tak sa rýchlo zbavil tejto návštevy. Neprešla dlhá chvíľa, a pri dverách sa objavili
oni dvaja. Iveta rýchlo vbehla do špajze a jej manžel Laco otvoril dvere bytu. „Servus Laco, prišli sme ti okúpať tvoju
polovičku“. Laco vystrúhal sklamaný výraz tváre: Jooooooooj, idete neskoro: Iveta musela odbehnúť z domu, a neviem,
kedy príde – odpovedá Ivetin manžel, a dodáva: tento rok z oblievačky nič nebude. Pokojne choďte inde. Iveta zavretá
v špajzi sa tešila, že všetko dobre dopadne, návšteva odíde, a bude si užívať pokojný veľkonočný pondelok.
No návšteva bola neodbytná. Sused Fero povedal Lacovi: ale však kde by sme chodili, tak ju tu počkáme, však hádam
nebude dlho preč. Hoci sa Laco vykrúcal, návšteva vošla dnu a posadila sa do obývačky. Iveta ostala uväznená v špajzi.
Laco návštevu teda ponúkol chlebíčkami, zákuskami. Nemohli ostať „nasucho“, tak im musel aj niečo „uliať“. Manžel
Laco ale akosi zabudol na to, že jeho úlohou nebolo návštevu pohostiť a zdržiavať, ale sa návštevy zbaviť. Zabudol i na
to, že Iveta čaká v špajzi, kedy návšteva odíde.
Iveta pochopila, že tak skoro sa zo špajze nedostane. Nakoľko vedela, že keď manželovi, švagrovi a susedovi robí
spoločnosť pálenka, bude to „nadlho“. Preto otočila vedro so smeťami hore dnom, a bezradne si naň sadla.
Po niekoľkých pohárikoch, ktoré si trojica chlapov dala, sa im rozviazal jazyk. Pustili do debaty o ženách. Zhodnotili
všetky kamarátky, kolegyne a susedy. Iveta sa dozvedela, s ktorou ženou z okolia by si to pánska návšteva vedela
„poriadne užiť“. Na pretras sa dostala aj samotná Iveta, ktorá veľmi dobre počula, o čom
sa chlapi v hlasnej debate rozprávajú. Zhodnotili jej pozitívne, i negatívne vlastnosti,
vzhľad, celkom dobre sa zabávali na jej účet. Ako sa postupne vyprázdňovala fľaša
s pálenkou, stúpal Ivetin hnev, ktorá v špajzi sedela na vedre už dve hodiny. Aby sa
ukludnila, pustila sa do jedenia veľkonočného pečiva, ktoré bolo v špajzi uložené.
Nechcela za mužmi zaostávať, a tak si otvorila aj fľašku slivovice, ktorá bola v špajzi
uložená „na horšie časy“.
Keď sa už minuli chlebíčky, zákusky, keď aj fľaša zívala prázdnotou, Ivetin sused
a švagor sa rozhodli, že bolo by dobré pomaly odísť. Pri odchode nezabudli dodať:
Laco, to čo sme o Ivete hovorili, jej ani nespomínaj. Nemusí všetko vedieť. Bola by asi
naštvaná.
Po odchode návštevy vybehla nazúrená Iveta zo špajze a manželovi vytkla nielen to, že sa minula strava a pálenka, ale
aj to, ako ju zhodnotili a čo o nej rozprávali.
Obrázky nakreslili Vaneska Ozobiara a Natálka Španková
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DORASTOVÉ OKIENKO
Milí čitatelia, priestor dostali aj naši dorastenci a konfirmandi. Položil som im niekoľko otázok, na ktoré ochotne
odpovedali. Tu sú ich odpovede:
Čo pre nás znamená Veľká noc ...
Veľká noc pre nás znamená peniaze, oblievačku, a rodinné
stretnutia. Vieme, že to nie je moc dôležité ale pre nás
chlapcov v našom veku je to celkom normálne. Sú to len tie
naše menej dôležité pozemské veci. Na Veľkej noci nás má
zaujímať to, že Boh nám na zem poslal svojho Syna aby sa
za nás obetoval, a tak nás všetkých vykúpil z hriechu. Je to
náš Vykupiteľ a Baránok Boží. Cez Veľkú noc si máme
pripomínať Jeho smrť a naše vykúpenie z hriechu. Nie sú
dôležité oblievačky a veci s tým spojené, aj keď je na tom
dobré, že sa stretneme so svojou rodinou. Ježiš sa za nás
obetoval, zomrel na dreve kríža na Golgote len preto, aby nás vykúpil z hriechu. Máme si to vážiť a uctievať ho ako
nášho Vykupiteľa a Spasiteľa. Sme radi, že to pre nás urobil a tak nás očistil od svojich hriechov spasil nás. Prajeme
Vám pekné prežitie Veľkonočných sviatok, veľa pokoja a ešte viac Božieho požehnania.
Dorastenci Stanko Devečka a Radko Horanský
Čo očakávam od konfirmácie...
Na moju konfirmáciu sa teším. Som rád že keď úspešne spravím konfirmačnú skúšku, získam ako dospelý člen
cirkevného zboru Svätý Kríž viaceré práva. Budem môcť pristupovať k večeri Pánovej pod obojím. Budú mi odpustené
hriechy a tak sa očistím pred Bohom. Konfirmácia pre mňa znamená to, že už nebudem v zbore a ani pred Bohom braný
ako dieťa ale ako dospelý kresťan. Počas konfirmačného vyučovania som sa naučil o živote Pána Ježiša aj o minulosti
cirkvi oveľa viac ako v škole a som na to hrdý. Niektorí ľudia sa za vieru hanbia, ale ja z nich nie som. Po konfirmácií by
som chcel viac pracovať s dorastom a aktívne sa zapájať do jeho diania. Teším sa na svoju konfirmáciu a aj keď nás
bude konfirmovaných len 5. Ďakujem všetkým ktorí sa na našej konfirmácií podieľajú a som rád že budem dospelý
kresťan. Ďakujem aj svojim rodičom že zo mňa vychovali veriaceho človeka a rozvíjali moju vieru.
Stanko Devečka
Prečo rád chodím na dorast?
Na doraste sa učíme o Pánu Bohu a čítame Písmo Sväté.
Bývajú tam výklady Písma a zamyslenie nad ním. Som rád že sa
môžem vzdelávať aj v takýchto záležitostiach. Páči sa mi, že
o dorast sa zaujímajú viacerí ľudia v mojom veku. Môžem sa
s nimi rozprávať o viere a aj ich spoznávať. Je to dobré, že
nesedia doma za počítačom, nerobia zlé meno ani sebe a ani ich
cirkevnému zboru. Dúfam, že keď už budem dospelý tak budem
počúvať o mládeži, že sa zaujíma o náboženské veci. Na dorast
s nami chodí náš zborový farár Mgr. Daniel Baláž. Patrí mu za to
od nás konfirmandov a aj dorastencov veľká vďaka. Veľké
uznanie patrí všetkým tým, ktorý sa podieľajú na príprave dorastoch a vecí s tým súvisiacimi. Je dôležité, aby sa všetci
veriaci stretávali okrem bohoslužieb aj na iných akciách. Hlavná vďaka patrí nášmu Najvyššiemu, Pánu Bohu.
Stanko Devečka
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Na dorastoch sa učíme hovoriť k Pánu Bohu a ako sa on
rozpráva s nami. S pánom farárom navštevujeme miesta, kde
sa dorastenci stretávajú. Už sme navštívili stretnutie dorastu
a spoznali sme mladých veriacich evanjelikov v Ružomberku ,
Hybiach, Liptovskom Mikuláši, Dovalove, Liptovskom Ondreji.
Niektorí po konfirmácií sa prestanú o dianie v zbore zaujímať, čo
je veľká škoda. Zúčastňujeme sa aj iných akcií, ktoré sú
organizované našim cirkevným zborom. Som rád že nechodím
sám do kostola, ale že tam prichádzajú aj moji kamaráti, ktorí
budú tento rok konfirmovaní, ale aj tí, ktorí už boli konfirmovaní .
Radko Horanský

PONUKA PRAKTICKEJ POMOCI
Milí čitatelia, apoštol Pavel v liste Galatským vyzýva veriacich: Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon
Kristov. (Gal 6,2) Toto by malo byť aj životným mottom každého kresťana: snažiť sa pomáhať ľuďom, ktorí našu pomoc
potrebujú. Samozrejme, že môžeme pomáhať iba takým spôsobom a takou formou, ako nám to umožňujú naše
možnosti, telesné, materiálne a duševné schopnosti. Toto sa týka nielen členov cirkevného zboru, ale samotného
duchovného pastiera.
Keď som bol napríklad kaplánom v Starej Turej, kde bol problém s dopravným spojením a ľudia sa potrebovali dostať
k doktorovi do 12 km vzdialeného Nového Mesta nad Váhom, tak po predchádzajúcej dohode som ich rád k doktorovi
zaviezol.
Uvedomujem si, že aj v našom cirkevnom zbore nemá každý auto a tak je odkázaný na autobus. Ja z Božej milosti
a dobrotivosti mám auto a tak na autobus nie som odkázaný. Dokonca sa jedná o auto, do ktorého sa okrem mňa
zmestí 6 dospelých osôb. Pán Boh nám dáva aj takéto veci, aby sme ich využívali nielen pre seba, ale aj pre pomoc
iným.
Preto vás chcem vyzvať: ak potrebujete vy alebo vaši najbližší odvoz napr. do Liptovského Mikuláša, robíte si
starosti, že tam musíte ísť príliš skoro, alebo naopak, že tam prídete neskoro, nechcete vyhodiť neskutočné peniaze za
taxík, tak budem rád, keď ma oslovíte. Rád vám pomôžem
a poskytnem vám takúto pomoc. Sú to príležitosti nielen pre to,
aby som vám pomohol, ale aj aby sme sa mohli vzájomne
porozprávať.
Moja ponuka samozrejme platí nielen na odvoz do Liptovského
Mikuláša či inej okolitej obce. Ak by ste vy, vaši najbližší
chceli vycestovať aj do iného mesta na Slovensku na
návštevu rodiny, kultúrne podujatie, alebo si chcete spraviť
pekný výlet, a chceli by ste sa tam rýchlo, pohodlne dostať bez
obáv, či nezmeškáte spoj, či sa vám bude nadpájať, a či vôbec pôjde, poteším sa, keď ma budete kontaktovať a budem
vám môcť poslúžiť aj takouto formou pomoci za veľmi výhodných a v dnešnej ekonomicky neľahkej dobe prijateľných
podmienok.
Váš zborový farár
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VYHODNOTENIE SÚTAŽE
V nedeľu 24.marca 2013 sa uskutočnilo žrebovanie výhercov spomedzi účastníkov súťaže, ktorí mi doniesli alebo
poslali správnu odpoveď z Vianočného čísla nášho zborového časopisu. Šťastie sa usmialo na nasledovných
vyžrebovaných prispievateľov: 1. Stanislav Devečka, Galovany; 2. Elena Droppová, Svätý Kríž; 3. Radoslav Horanský,
Svätý Kríž. Výhercom blahoželám.

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. Zakrúžkujte každé tretie
písmeno a zistíte, čo je vašou úlohou. Budete potrebovať aj Bibliu. Deťom s hľadaním môžu pomôcť rodičia, starí
rodičia. Ak budete bezradní, s hľadaním vám rád pomôžem aj ja, váš farár 
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.

Zakrúžkuj každé tretie písmeno a zistíš tak, čo je tvojou úlohou. Budeš potrebovať Bibliu.

GFNTRAEĽPSŠÍBGŠZHSMJEÁÝDHBEPOMLKVÝZÝGFRQĽOSD
KVGOTHVŽŤKYXTCHOČŠRAQÉERPZUOOPVKJEGŽDDČAAÍLN
BJĽWEXDŽRFIČEŠUINKMAHNKOPRKJÍBVŽFŤIGN
Nájdete ich v nasledovných evanjeliách: Lukáš 23, 34.43, Ján 19, 26-27, Matúš 27-46, Marek 15,34, Ján 19, 28,30,
Lukáš 23,46

PLÁN PODUJATÍ V ROKU 2013 V ECAV
Evanjelické služby Božie vysielané v STV a v Slovenskom rozhlase
STV Dvojka o 10,00 hod: 29.marec (Veľký piatok) – Nižný Skalník (CZ Hrachovo); 27.júl
(ordinácia novokňazov) – Vranov nad Topľou; 11.august (350.výročie narodenia Daniela
Krmana) – Myjava; 31.október (Pamiatka reformácie) – Bystré; 1.december (1.adventná nedeľa)
– Kráľ (CZ Tornaľa); 25.december (1.slávnosť vianočná) – Skalica
Slovenský rozhlas o 9,00 hod: 29.marec (Veľký piatok) – Liptovský Ján (16,00 hod); 28.apríl –
Holíč; 26.máj – Levoča; 23.jún – Ostrá Lúka; 5.júl (Cyril a Metod) – hrad Branč; 28.júl – Sirk;
25.august – Ladzany; 22.september – Gelnica; 27.október – Dobroč; 24.november – Lehota nad
Rimavicou; 22.december – Stará Turá; 24.december (Štedrý večer) - Bratislava
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ZBOROVÉ OZNAMY A PLÁNOVANÉ AKCIE
-

Slávnosť konfirmácie sa v našom cirkevnom zbore bude konať v nedeľu 12.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.

-

Zborový výlet do Partizánskej Ľupče – ako susedný cirkevný zbor sme pozvaní, aby sme sa
zúčastnili slávnostných služieb Božích v Partizánskej Ľupči, ktoré budú venované posväteniu kostola
po generalnej oprave, ktorá bude v Partizánskej Ľupči prebiehať od apríla do septembra. Slávnostné
služby Božie by sa mali konať 22.septembra.

-

Stretnutie členov Liptovsko – oravského seniorátu vo Východnej: v sobotu 15.júna by sa mal vo
Východnej konať deň Liptovsko – oravského seniorátu. Jedná sa o stretnutie členov zo všetkých
zborov nášho seniorátu

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, podnietilo. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na jeho príprave, prinášali príspevky, obrázky, recepty. Ďakujem našim dorastencom za aktívnu pomoc pri jeho
tvorbe a zostavovaní. Verím, že sa pridajú aj ďalší a postupne budeme vytvárať tím, ktorý sa bude podieľať na tvorbe
ďalších čísel.

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
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Rozpis služieb Božích
počas veľkonočných sviatkov 2013
 28.3. štvrtok – ZELENÝ ŠTVRTOK
- prisluhovanie Večere Pánovej
 29.3. piatok – VEĽKÝ PIATOK
– čítané PAŠIE s prisluhovaním VP

Svätý Kríž (zborová sieň)

16,00 hod

Svätý Kríž (kostol)

9,00 hod

Na služby Božie na Veľký piatok je zabezpečený odvoz
veriacich autobusom



31.3. nedeľa – 1.slávnosť veľkonočná
Služby Božie spojené s detským programom
Služby Božie spojené s detským programom
1.4. pondelok – 2.slávnosť veľkonočná

Svätý Kríž (kostol)
Gôtovany (kostol)
Svätý Kríž (zborová sieň)

9,00 hod
9,00 hod
9,00 hod

„Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte
Ježiša, toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal.“
Matúš 28;5-6
Zborový list Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko
sa vydáva pre vnútornú potrebu cirkevného zboru. Elektronickú verziu nájdete na webovej stránke
www.drevenykostol.sk

ČASOPIS JE NEPREDAJNÝ!!!

Ďakujeme, že pamätáte na finančnú podporu jeho vydania!
Zborový list vydal Mgr. Daniel Baláž, zborový farár CZ Svätý Kríž – Lazisko.
Všetkým, ktorí do neho akokoľvek prispeli alebo sa podieľali na jeho príprave a zostavovaní, 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
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