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Z b o r o v ý   l i s t  

Cirkevného zboru ECAV 

na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko  

Číslo 40       24. decembra 2011 

 

„Ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude 
chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ Ján 8,12 

Nechajme sa viesť 

Hospodinom a dôverujme 

mu  

Milí bratia 

a sestry, milí 

priatelia,  

zaiste už bol 

každý z nás 

na nejakom 

výlete alebo 

dovolenke.  

Keď poznáme 

cestu, kade sa do nášho cieľa dostaneme, nemusíme 

sa ničoho báť. No neraz sa nám môže stať, že ideme 

na nejaké miesto, do nejakého cieľa, a vôbec 

nepoznáme trasu, ani žiadne orientačné body. 

V takomto prípade sa môže stať, že blúdime, sme 

bezradní, neistí, nevieme, akým smerom sa ďalej 

uberať. Ľahko sa nám môže stať, že dokonca pôjdeme 

úplne opačným smerom, akým by sme mali ísť.  

 Ale aj v takomto prípade existuje pomoc. Ak 

máme k dispozícii mapu, môžeme do nej nahliadnuť 

a preskúmať, ako by sme mali ďalej pokračovať. 

V dnešnej dobe vyspelých technológií nie je ničím 

výnimočným, že napríklad v aute má mnoho ľudí 

navigačné prístroje, ktoré poznáme aj pod označením 

GPS. Tie prijímajú signály z viacerých družíc a satelitov 

a majú nám uľahčiť našu cestu.  

Pred cestou môžeme v našej navigácii zadať 

obec, do ktorej ideme, môžeme tam dokonca zadať 

presnú adresu, i číslo domu. Počas cesty nám 

navigačný prístroj dáva pokyny, čo máme robiť: 

spomaľte! O 200 metrov odbočte doľava! Prekročili ste 

rýchlosť! Pozor, na ceste je nehoda! Otočte sa!  

Milí priatelia, nachádzame sa vo vianočnom 

období, kedy si pripomíname zásadnú a dôležitú 

udalosť: pripomíname si príchod Božieho Syna na našu 

zem. Práve počas adventu a Vianoc máme možnosť 

viac, ako inokedy, sa zamýšľať nad tým, prečo vlastne 

Pán Ježiš Kristus prišiel na túto Zem.  

Bolo to preto, lebo bolo potrebné ukázať 

ľudom správny smer ich životov, bolo potrebné im 

ukázať správnu cestu. Bolo 

nevyhnutne potrebné, 

aby Kristus prišiel a upozornil 

nás na to, v čom všetkom 

sa mýlime. Boží Syn si 

uvedomoval, že ľudia bez 

Neho sú stratení. Ale 

zároveň všetkým dáva jedno veľké uistenie, ktoré tvorí i 

základ tohto príhovoru: „Ja som svetlo sveta, kto mňa 

nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo 

života.“  

http://www.znak.sk/index.php?mid=11&midx=
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Tento príhovor som začal zamyslením sa nad 

tým, že ak nemáme mapu alebo navigačný systém, 

a ideme na miesto, ktoré je nám neznáme, tak naša 

cesta je veľmi komplikovaná, často stratíme správny 

smer, blúdime. No ak máme mapu, alebo ešte lepšie 

navigáciu, tak môžeme spokojne cestovať, pretože ona 

nám postupne ukazuje, kade máme ísť, a upozorňuje 

nás na dôležité momenty v cestnej premávke.  

Podobne je to aj s Pánom Ježišom Kristom. 

On prišiel na túto zem, aby nám hovoril: spomaľ, máš 

príliš vysoké životné tempo. Zastav, obráť sa, lebo ideš 

po zlej ceste. Dávaj pozor, keď pôjdeš touto cestou, 

bude to mať pre teba tragické následky. 

On, poslaný Boží Syn, chce, aby sme mu 

verili, aby sme sa na Neho spoliehali. 

Podobne, ako veríme, a spoliehame sa na 

našu navigáciu v aute, keď sa ňou 

necháme viesť. On chce byť navigáciou 

v našich životoch, On nám chce udávať 

správny smer.  

No navigácia v aute predsa len 

môže zlyhať, môže nastať porucha 

v prenose signálu, nemusí byť na nej zaznačené 

všetko. Počul som, že mnohým ľuďom v dôsledku 

poruchy prikazovala odbočiť i tam, kde žiadna odbočka 

nebola. Mne osobne sa napríklad stalo, že som išiel na 

neznáme miesto, navolil som si v navigácii v aute cieľ 

cesty. Navigácia mi prikázala, aby som odbočil 

doprava. No namiesto toho, aby som sa dostal na 

cieľové miesto, ku kostolu, navigačný prístroj ma 

priviedol na cintorín, a víťazne zahlásil: prišli ste do 

cieľa.  

No s Božím Synom, PJK je to úplne iné. Ak 

budeme počúvať Jeho, ak sa na Neho budeme úplne 

a vo všetkom spoliehať, nemusíme sa obávať, že sa 

stane nejaká chyba. S Ním máme istotu, že ak Jeho 

budeme poslúchať, ak Jeho budeme nasledovať, ak 

necháme Ním viesť náš život, tak môžeme mať istotu: 

istotu, že nás nesklame. Istotu, že nás vždy bude viesť 

po správnej ceste. Istotu, že nás bezpečne dovedie do 

cieľa.  Veď on nám jasne hovorí: „Ja som cesta, pravda 

i život.“ (Ján 14,6) 

On nás chce viesť aj v novom roku 

2012, do ktorého onedlho vstúpime. On nám 

dáva istotu, že ak Ho budeme počúvať 

a budeme Ho nasledovať, On nám ukáže 

správny smer, správnu cestu nášho života. 

On nás i v novom roku 2012 chce priviesť do 

cieľa, ktorým je nielen koniec roka, ale 

predovšetkým Jeho úprimné spoločenstvo 

s nami.  

Preto sa na Krista Pána 

spoliehajme, dôverujme Mu a nechajme sa ním viesť 

i v novom roku 2012. Ak tak budeme robiť, budú o nás 

platiť slová prečítaného textu: „Ja som svetlo sveta, kto 

mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať 

svetlo života.“                     

-DB- 

 

Zborový farár sa predstavuje ... 
„Piatok trinásteho“. Poverčiví ľudia hovoria, že nie je nič 

horšie. Jeden taký piatok trinásteho bol pre dvoch ľudí 

ale veľmi dôležitý. Tými dvoma ľuďmi boli moji rodičia, 

a tým dôležitým dňom bol piatok 13.január 1984. Práve 

vtedy v skorých ranných hodinách v žilinskej pôrodnici 

zaznel veľký krik a plač. Narodil sa malý chlapec, ktorý 

dostal meno Daniel Baláž. 

Spočiatku som bol veľmi nesmelý, utiahnutý, hanblivý 

a tichý chlapec. No napriek tomu som bol často 

v centre pozornosti. Keďže moje priezvisko začína na 

písmeno B, v každom ročníku základnej školy som bol 

prvý v abecede. Mali sme jednu učiteľku, ktorá veľmi 

rada skúšala vždy od začiatku. Tak som vedel, že zas 

pôjdem odpovedať. Na gymnáziu som sa intenzívne 

a s radosťou venoval predmetom slovenčina, biológia, 

chémia, informatika. No radosť mi každopádne nerobila 

matematika, ktorú som bral ako nutné zlo. Počas 

stredoškolského štúdia som učil na detskej besiedke, 

občas som zastupoval zborového farára na 

náboženstve, mal som výklady na mládeži, zistil som, 

že moju plachosť a utiahnutosť vystriedala túžba po 

komunikácii s ostatnými. A tak som komunikoval. Začal 
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som prispievať rozličnými článkami do novín 

a časopisov.  

A nastal problém s podaním prihlášky na vysokú školu. 

Pri podávaní prihlášky na vysokú školu bolo ťažké 

skĺbiť lásku k biológii, chémii, záľubu v učení 

besiedky, náboženstva, písaní článkov do novín, 

záľubu v komunikácii 

s ostatnými a túžbe ich 

vzdelávať a pomáhať im. Chcel 

som byť doktorom, novinárom, 

učiteľom. Po skúsenostiach pri 

zastupovaní domáceho farára 

sa mi začala páčiť aj práca 

farára. Nakoniec som sa 

rozhodol pre teológiu. Toto 

moje rozhodnutie som nikdy 

neoľutoval, a teším sa, že 

z Božej milosti som mohol ukončiť Evanjelickú 

bohosloveckú fakultu v Bratislave v júni 2008. Veľká 

vďaka patrí Trojjedinému Pánu Bohu, ale aj mojej 

mame. Ona bola jediná, ktorá mala v našej rodine pre 

moje štúdium teológie porozumenie. V štúdiu ma 

intenzívne podporovala napriek zlej finančnej i sociálnej 

situácii, keďže ma vychovávala sama. Môj otec totiž 

zomrel, keď som mal tri roky.  

Spoločne sme Pánu Bohu ďakovali za Jeho 

požehnanie a tešili sa, keď som bol v auguste 2008 

v Spišskej Novej Vsi ordinovaný za kňaza evanjelickej 

cirkvi a menovaný za kaplána v Novom Meste nad 

Váhom. No naša spoločná radosť netrvala dlho. Po 

ťažkej chorobe vo veku 51 rokov náhle 17.decembra 

2008, týždeň pred Vianocami, zomrela.   

No napriek tejto strate mi dal Pán Boh silu ísť ďalej, 

a venovať sa práci kaplána nielen v Novom Meste nad 

Váhom, ale aj v Starej Turej a v Trenčíne. Taktiež som 

Mu vďačný, že z Jeho milosti som v októbri roku mohol 

úspešne absolvovať farárske skúšky. 

Náš cirkevný zbor Svätý Kríž – Lazisko je mojim  prvým 

cirkevným zborom, kde pôsobím ako zborový farár. 

Teším sa, že v ňom môžem postupne spoznávať 

milých, usilovných a ochotných ľudí. Zaiste stojí predo 

mnou i pred celým cirkevným zborom množstvo úloh, 

s ktorými sa budeme musieť popasovať. Teším sa, že 

je záujem o stretávanie sa detí na detskej besiedke, 

i o stretávanie sa mládeže v konfirmačnom veku. Vážim 

si akúkoľvek ponúknutú pomoc, no zároveň mám ešte 

väčšiu radosť, keď ja môžem pomôcť iným.  

Tí z vás, čo ma už trošku poznajú, vedia, že medzi 

moje záľuby patrí okrem iných šoférovanie a 

nakupovanie. Viem, že nie každý má auto a že situácia 

s dopravným spojením medzi 

Liptovským Mikulášom 

a Svätým Krížom či Laziskom 

nie je práve ružová. Preto vás 

chcem vyzvať, že ak by ste 

vy alebo vaši blízki 

potrebovali niekam odviezť 

(napr. k lekárovi, alebo niečo 

vybaviť v meste), alebo niečo 

nakúpiť, tak ma pokojne 

oslovte. Viem, že pre 

niektorých ľudí je „divné“ a „trápne“ požiadať farára 

o pomoc. Vraj čo by si farár asi pomyslel. A iste by bol 

nahnevaný.  

Ale ja vás uisťujem, že pre mňa to nebude ani 

zaťažujúce, ani otravné, a v žiadnom prípade sa 

nebudem ani hnevať, ani mračiť.  Veľmi rád vám 

pomôžem. Keď som „kaplánčil“ v Starej Turej, tak tam 

som vykonával funkciu vedúceho zborovej diakonie. 

A medzi moje mnohé úlohy patrili aj praktická pomoc, 

napr., spomínaný odvoz k lekárovi, nakupovanie, 

upratovanie v domácnosti, pomoc v záhrade či pri 

stavbe. Tak verím, že v tomto budem môcť pokračovať  

aj tu, v Svätom kríži a okolí. Stačí len povedať, isto sa 

dohodneme.  

Tak isto vás chcem povzbudiť, že ak sa potrebujete 

porozprávať, alebo poradiť, alebo ak ste sám, sama a 

potrebujete spoločnosť, tak neváhajte, a navštívte ma 

na fare. Alebo vás ja rád navštívim u vás doma.  

 Hovorí sa: „Bez Božieho požehnania, márne naše 

namáhania.“ Preto vyprosujem od Neho pomoc v mojej 

službe, pri zvesti slova Božieho, a múdrosť pri 

komunikácii s ostatnými a pri riešení toho, čo ich trápi. 

A spolu so žalmistom vyznávam: „Ó, Hospodine, 

pomáhaj, ó, Hospodine, popraj zdaru.“ (Žalm 118,25) 

Daniel Baláž, zborový farár 
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Tvorba žiakov základnej školy 

Vianočné príbehy 
                                    Rodina 
 

Na Vianoce sa teší každý človek. Či je to dieťa, alebo 

 dospelák. Je to jedno, lebo každý má z toho veľkú radosť. 

Väčšina detí sa teší na darčeky. Ale Vianoce nie sú len 

o darčekoch. Sú hlavne o láske a priateľstve, a aby sa celá 

rodina stretla spolu. Je nádherné spoločne prežiť Vianoce, 

keď sa všetci stretnú,  zdobia vianočný stromček a pozerajú, 

ako vonku padá sneh.  

 

                                                         Rebeka Plevová, 9.ročník 

 
 

Najkrajší vianočný darček 
Malý chlapec stál na ulici pod veľkým stromom ozdobeným 

sviečkami. Padali na neho vločky snehu. Chlapec nemal 

nikoho. Mama mu zomrela, keď sa narodil, a otec ho dal do 

detského domova. Boli práve Vianoce. Bol smutný, pretože 

nedostal žiadne darčeky.  Rozplakal sa. Prial si, aby ho mal 

niekto rád. Zaspal pod vianočným stromčekom na ulici. Ráno 

sa zobudil v teplom dome.  Čudoval sa, kde sa tu vzal. Zrazu 

dnu vošla milá pani am prihovárala sa mu.  

Keď sa dozvedela chlapcov príbeh, rozhodla sa, že si ho 

nechá. Chlapec dostal najkrajší darček a už navždy bol 

šťastný. Splnilo sa mu jeho vianočné prianie: konečne ho mal 

niekto rád.  

Martina Slačková, 9.ročník 

Vianočná poézia 

STRIEBORNÝ ČAS 
 

Strieborný čas hier, pavúk splieta niť, 

nádherný čas krehkých sietí vianočných. 

V úsmeve vločka krištáľ svoj ponúka, 

keď hojdá sa v sieti – zajatí pavúka. 

No Mráz sa len usmieva, striebristí čas, 

lebo prichádza večer vianočných krás. 

Vo vetre povieva melódia, krásny šum 

a s úsmevom rozdáva rozhrešenie veršu, 

anjeli zažali chladné hviezdy neba 

a do každého príbytku pošlú kus seba - 

hrejivej lásky, teplého dotyku, 

aby tak ticho vlialo sa do príbytku 

ľudskej to duše, nech spomalí čas, 

kým zotmie sa celkom a tma pohltí nás 

čarovnou sviecou, v ktorej ukryl sa jas 

nebeskej slávy, tak skús sklopením rias 

odovzdať pokoru, to všetko čo máš, 

veď vľúdny si, teraz dostávaš a potom zas dáš. 

 

Martina Bellová, 7.ročník 

 

 

               

 

 

Čaro Vianoc 
Na Vianoce sniežik padá, ej ale som veľmi rada! 

Už je stromček postavený, všetci sú naň zahladení. 

Darčeky sú pripravené, sviatočné šaty oblečené. 

Chodím už ja veselo, v očiach sa mi iskrilo. 

V Svätom Kríži počuť hlahol zvonov, ľudia vychádzajú zo svojich 

domov. 

Tešia sa už moc, na prekrásne čaro Vianoc. 

Všetkých to do kostola ženie, vypočuť si vystúpenie, 

detí z hodín náboženstva, hľadia s vierou na nebesia. 

 

Veronika Gundová, 7.ročník 

 
Vianočný vinš 

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten 

náš život krátky. V ďalekej krajine, tam, kde rastú palmy, tam kde 

prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma čiastky zeme, 

narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleheme. A na tieto sviatky 

i ja sa radujem, z úprimného srdca toto vám vinšujem. Aby bol 

Kristus Pán vašim Tešiteľom, vaším dobrým Radcom a dobrým 

Priateľom.  

Do nového roka vinšujem vám to, však viete čo,  

Aby ste sa dostali tam, však viete kam,  

aby ste sa radovali s tým, však viete s kým,  

aby ste mali mnoho toho, však dobre viete, čoho.  

 

Z internetu prevzal Miroslav Kubáň z Galovian, 8.ročník 
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Brigáda 
V utorok 13.decembra sa na fare konala náhle zvolaná 

brigáda. Boli dovezené 4 palety objednaných peliet, ktorými 

sa kúri na našej fare. To znamená 320 balíkov. Týmto 

ďakujem ochotným bratom a sestrám, ktorí prišli pomôcť 

s ukladaním takmer 5tich ton paliva do pivnice, aby sme 

počas vianočných sviatkov i v novom roku 2012 sa mohli 

stretávať v teple našej zborovej siene.  

 

Slávnosť inštalácie v Svätom Kríži 
V nedeľu 16.októbra zneli zvony na našom chráme Božom radostnejšie, ako inokedy.  Svojim hlaholom vítali 

nielen ľudí z okolia, ale aj zo vzdialenejších kútov Slovenska. V tento deň sa v našom kostole konali slávnostné 

služby Božie, počas ktorých som bol inštalovaný za zborového farára v cirkevnom zbore Svätý Kríž – Lazisko.  

Prítomných domácich viery i hostí 

privítala sestra zborová dozorkyňa Elena 

Droppova, po príhovore ktorej vystúpil 

spevokol CANTILENA zo Senice. 

Liturgiou poslúžili bratia farári Ján 

Molčan, (CZ Partizánska Ľupča), ako aj 

Vladimír Ferenčík (CZ L.Mikuláš) a Ján 

Paciga (náš niekdajší zborový farár). 

Moju inštaláciu za zborového farára 

vykonala sestra seniorka LOS 

K.Hudáková spolu s asistentami J.Pacigom 

a V.Ferenčíkom. Kázňou slova Božieho 

poslúžil Ján Bunčák (CZ Trenčín). 

Inštalovaného pozdravili spevokol ZVON 

z Trenčína, za CZ Trenčín zb.dozorca Milan 

Samák, za obec Drietoma Emília Bátovská, za CZ 

Stará Turá Elena Víteková, za spolužiakov 

J.Molčan, seniorálny dozorca LOS Ondrej Mrlian, 

za rodný žilinský cirkevný zbor zb. farár Marián 

Kaňuch.  Nechýbali ani príhovory politických 

a duchovných predstaviteľov obce Svätý Kríž.   

 

Touto cestou by som sa chcel poďakovať 

všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali 

na príprave tejto slávnosti, ktorá je dôležitým 

medzníkom v mojom živote 

i v živote celého nášho 

cirkevného zboru. –DB- 
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Ako si ľudia v jednotlivých krajinách Európskej únie 
želajú „Veselé Vianoce“ ? 

Belgicko Vrolijk Kerstfeest!“ (po flámsky), „Joyeux Noel!“ (po 
francúzsky) 
Bulharsko  „Čestita koleda!“ 
Cyprus „Kala Chrostouyenna!“ (po grécky) 
Česká republika  „Veselé Vánoce!“ 
Dánsko „Glaedelig Jul!“  
Estónsko „Roomsaid Joulu Puhi!“ 
Fínsko „Hauskaa Joulua!“ 
Francúzsko “Joyeux Noel!” 
Grécko “Kala Christouyenna!” 
Holandsko “Vrolijk Kerstfeest!” 
Írsko "Nollaig Shona Dhuit!” 
Litva “Linkami Kaledu!” 
Lotyšsko “Prieci´gus Ziemsve”tkus un Laimi´gu Jauno Gadu!” 
Luxembursko “Déi Bescht Wensch!” 

Malta “Il-Milied It-Taijeb!” 
Maďarsko “Kellemes Karácsonyi Unnepeket!” 
Nemecko  “Froehliche Weihnachten!” 
Poľsko “Wesolych Swiat Bozego Narodzenia!” 
Portugalsko  “Feliz Natal!” 
Rakúsko “Froehliche Weihnachten!” 
Rumunsko “Saotator Felicite!” 
Slovensko „Veselé Vianoce!“ 
Slovinsko „Vesele Bozicne!“ 
Španielsko “Feliz Navidad!” 
Švédsko “God Jul!“ 
Taliansko “Buone Feste Natalizie!”, "Buon Natale!"  
Veľká Británia „Merry Christmas“ (Anglicko), “Nolla Chridheil 
Huibh!” (Škótsko), “Nadolig Llawen!” (Wales) 

) 
 

 
(Prevzaté z časopisu miestnej základnej školy Bocianik 

Vianočné recepty - Opekance 
Suroviny: 1 kg hladkej múky, 6dkg cukru, 6 dkg masla, 6 dkg droždia, soľ, 6 dcl mlieka 

Postup: Všetko spolu vymiešame, a necháme vykysnúť. Vykysnuté cesto vyklopíme na tablicu a rozdelíme ho na 

viacero bochníkov. Z každého bochníka ušúľame šúľok, z ktorého krájame malé guľky. Poukladáme na vymastený plech 

a dáme piecť. Upečené vsypeme do vandlíka.  

Recept poskytla  rodina Kubáňová z Galovian 

Poďakovanie 

Milí bratia a sestry,  
v našom cirkevnom zbore pôsobím krátko, iba tri 
mesiace. No napriek tomu by som sa chcel poďakovať 
za všetko, čo som mohol s vami počas uplynulých troch 
mesiacov prežiť. Najmä ďakujem za akúkoľvek ochotu 
pomôcť, či už mne v mojej práci, alebo celému zboru. 
Ďakujem i za dary hmotného i duchovného charakteru, 
ktoré od vás môžem prijímať. Kebyže chcem menovite 
poďakovať všetkým a vymenovať, za čo som vďačný, 
tak by sme museli vydať ešte jeden osobitný časopis, 
ktorý by sa volal asi Ďakovník 
 
Tak mi dovoľte, aby som vyjadril aspoň všeobecné 
poďakovanie nasledovným: 
 Presbyterom za ich spoluprácu pri spoločných 

zasadnutiach presbyterstva a aktívne 
zapájanie sa do diskusií o aktuálnych 
problémoch a záležitostiach nášho cirkevného 
zboru 

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

 Sestrám, ktoré sprevádzajú turistov v našom 
kostole za ich obetavú prácu a spoločne 
strávené rozhovory (a za pravidelnú kávičku 

o 10,00 hod    ) 

 Predstaviteľom obcí Svätý Kríž, Lazisko, 
Gôtovany a Galovany za spoluprácu s našim 
cirkevným zborom 

 
Rok 2011 sa nezadržateľne blíži k svojmu záveru. 

Preto všetkým členom cirkevného zboru Svätý Kríž – 
Lazisko prajem požehnané sviatky narodenia nášho 
Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, veselého Silvestra 
a v novom roku 2012 hojnosť Božieho požehnania, 

zdravia, spokojnosti a pokoja doma, v práci i v našom 
cirkevnom zbore. 
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DETSKÉ OKIENKO 

Vianočná súťaž pre deti i dospelých 
 

Milí deti, milí rodičia, priatelia. VIANOCE sú už tu a vás čakajú dlllllllhéééééééééééééééé prázdniny. A práve preto na 

tejto strane nájdete niečo, čím si isto vyplníte svoj voľný čas. Je tu osemsmerovka, v ktorej sa skrývajú nasledovná 

slová: hviezda, kráľ, Nazaret, pastieri, Augustus, noc, Betlehem, mudrci, nocľah, Mária, 

Herodes, Jozef, anjel.  

 
V osemsmerovke vyhľadajte tieto slová. Keď slovo 

nájdeš, vyfarbi okienka modrou pastelkou. 

Nevyfarbené okienka ukrývajú v sebe písmená. Keď si 

nevyfarbené písmená napíšete vedľa seba na čiaru 

pod osemsmerovku a poskladáte z nich slová, budete 

vedieť, prečo máme byť šťastní a veselí... 

 

A pozor: kto mi na náboženstvo, alebo do kostola 

donesie správne riešenie osemsmerovky, bude 

zaradený do žrebovania o peknú knižku. Cenu dostanú 

traja vyžrebovaní. Tak neváhajte, a pustite sa do 

hľadania slov v osemsmerovke.  

 

(osemsmerovku vytvorili deti zo ZŠ Bystrická 

v Ružomberku) 

 

 

A niekoľko výziev na záver ... 

Milí priatelia, bratia a sestry, deti a mládež,  

práve ste sa pri čítaní nášho zborového listu dostali na 

jeho predposlednú stranu. Snažil som sa o tom, aby 

som vám v ňom priniesol niekoľko informácií z diania 

v našom cirkevnom zbore, príspevky týkajúce sa 

Vianoc a samozrejme, na svoje si v ňom prídu aj vaše 

deti a vnúčatá. Pri jeho tvorbe som oslovil aj našich 

žiakov, ktorí prispeli svojimi básničkami či príbehmi. 

Siahol som aj po iných časopisoch z iných cirkevných 

zborov.  

V budúcnosti by som bol rád, keby sa v našom 

zborovom časopise mohli objaviť aj vaše príspevky, 

zamyslenia, obrázky, básničky. Zaiste sa v našom 

cirkevnom zbore nájdu ľudia, ktorí majú „tvorivého 

ducha“. Preto privítam akúkoľvek vašu iniciatívu 

a budem rád, keď mi svoje výtvory pošlete 

emailom, alebo donesiete osobne. Iste ich 

uverejníme.  

Taktiež sa na vás obraciam s výzvou ohľadom 

detskej besiedky: Teraz vediem detskú besiedku sám. 

Spoločne sa na nej hráme, spievame si, učíme sa 

biblické veršíky, hovoríme si príbehy z Božieho slova. 

Čas stretávania detí sme ustálili na sobotu na 13,00 

hod. Teším sa, že o besiedku je veľký záujem. 

V mesiaci december sa deti na besiedke stretli 2x: 

najprv prišlo 18 detí, o dva týždne 27 detí.  
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O besiedku majú záujem deti nielen zo Svätého Kríža 

a Laziska, ale aj z Gôtovian a Galovian. Privítal by som, 

ak by sa našiel niekto, kto by napríklad pomohol 

s odvozom detí na besiedku a naspäť domov. Jedná 

sa aj o ich bezpečnosť, lebo keď doveziem deti na faru, 

a idem po ďalšie, tak sa ľahko môže stať, že si môžu 

ublížiť, keď sú bez dozoru. A tu je teda ďalšia 

možnosť, ako by ste mohli pomôcť: robiť deťom 

dozor pred besiedkou, alebo i počas samotnej 

besiedky. Zároveň ďakujem tým, ktorí už takto výrazne 

pomáhajú a starajú sa o dopravu nielen svojich, ale aj 

iných detí.  

Viem, že v našom cirkevnom zbore máme šikovné 

sestry (ale aj bratov), ktorí sa venujú pečeniu. Privítal 

by som, ak by sa našiel ochotný človek, ktorý by mi 

pomohol s prípravou občerstvenia pre deti, napr. 

napiekol nejaké zákusky alebo koláče. Vopred ďakujem 

za vašu iniciatívu, návrhy a pomoc.  

 

Rozpis služieb Božích na vianočné a novoročné sviatky 
 24.12. sobota  - ŠTEDRÝ VEČER -    Gôtovany   14,30 hod 

Svätý Kríž (kostol)  16,30 hod 

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

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

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

Gôtovany   15,00 hod 

Svätý Kríž (zborová sieň) 16,00 hod 

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

 6.1. piatok – Zjavenie Krista Pána  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. 

 
Zborový list vydal Mgr. Daniel Baláž, zborový farár, v spolupráci so žiakmi  a učiteľmi ZŠ v Svätom Kríži, 

s CZ Ružomberok a s rodinou Kubáňovou z Galovian. 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 
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