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„Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, ...“   
                                              List apoštola Pavla Títovi 2, 11 



Vianočná úvaha 

Veríte na zázraky? Aj keď je to v dnešnej dobe možno nemoderné, ja  
áno. Ako definujeme zázrak? Je to niečo nepochopiteľné, keď sa stane, čo by 
sa nemalo stať? Je to niečo prekvapujúce? Je to niečo, čo sa protiví nášmu 
mysleniu? Vedecky nevysvetliteľné? Nemožné skúmania? Už slovíčko zázrak 
samo o sebe hovorí, že je to niečo, čo je za našim zrakom. Niečo, čo ide za-
zrak. A čo človek nevidí, to je pre neho často nepochopiteľné. Neznamená to 
však, že sa to nemôže stať, že to neexistuje. Jeden zo starovekých filozofov 
raz povedal: Človek je mierou všetkých vecí, jestvujúcich, že sú 
a nejestvujúcich, že nie sú. Tak vravel filozof. Do centra všetkého diania 
postavil človeka. Na tomto svete však nie je iba človek a nevytvára všetko 
sám. Sú mnohé veci, ktoré ho presahujú. Stačí si len zobrať takú veličinu ako 
je čas. Koľko udalostí je tak za našim zrakom a dozvedáme sa o nich len 
prostredníctvom kníh. Tieto zá-zraky sa kedysi stali a my už len veríme, že to 
tak bolo. Nikdy ich neuvidíme našim vlastným zrakom. Zázraky sa však dejú aj 
v dnešnej dobe. Sú možno „menej“ viditeľné, veď sú to zá-zraky, ale sú. 
V tomto predvianočnom čase sa dejú často priamo v našich domácnostiach. 
Deti idú spať a ráno majú v izbe stromček. Nie je to pre nich malý zázrak. 
V kuchyni sú takéto zázraky na dennom poriadku, veď naše mamky vedia 
často za našim zrakom vykúzliť krásne a chutné koláče. Byt sa zá-zrakom mení 
na vianočnú krajinu. Bolo by však iste zlé, neveriť týmto zázrakom a ešte 
horšie neprispieť aj vlastnou mierou. Byť zázračným človekom. Človekom, 
ktorí tvorí zázraky. A odmenou sú nám veselé a usmiate tváre našich blízkych. 
Zázraky sa dejú. Zvlášť na Vianoce. Škoda, že mnohí si ich nechávajú len na 
tento čas, veď ten vianočný zázrak, ktorý slávime my kresťania, tu neprišiel 
len na tento vymedzený čas. Chce byť s nami každodenne. Po celý rok nás 
chce viesť, aby sme aj my vytvárali mnohé zázraky. Často neviditeľné a pre 
mnohých nepochopiteľné. Ale, veď sú to zázraky...  

- Miloslav Gdovin - 

Vianočná hviezda 
 

Sú Vianoce!!! Vianoce!!! Vianoce!!! Celým domom sa ozývali 
radostné výkriky. Deti pobehovali sem a tam. Zo škatúľ  vyberali ozdoby na 
stromček, po izbách roznášali vetvičky, aby dom zavoňal ihličím. A pomedzi to 
si vždy uchmatli nejakú dobrotu z kuchyne.  
„Milujem zdobiť stromček!“ s radosťou povedala Miška.  



„To preto, lebo máme najkrajšie ozdoby na svete!“ vykríkla Natálka. 
„To preto, lebo vám vždy pomáham!“ dôležito podotkol Samko. 
Aj stromček sa pridal k detskému nadšeniu a už sa nemohol dočkať, kedy 
budú jeho vetvičky zdobiť tie krásne ligotavé vecičky, ktoré dievčatá vyberali 
zo škatúľ.  
„Vianoce by neboli Vianocami bez tohto nášho snehuliaka, čo povieš?“ 
spýtala sa Miška, keď ozdôbku vešala na stromček.  
„Ani bez tohto vtáčika by sa mi Vianoce nerátali!“ povedala Natálka a ukázala 
na farebnú ozdôbku na vetvičke.  
„A pozri na tento lampášik! A na tento zvonček! Som taká rada, že máme 
toľko rôznych vianočných ozdôb! Celé Vianoce si ich budem obzerať!“ 
radostne vykrikovala Miška.  
„Ojojojoj, dievčatká, len si dajte veľký pozor, aby ste nezabudli na tú 
najdôležitejšiu ozdobu!“ zrazu vážne a naliehavo prehovoril stromček. Všetci 
traja súrodenci sa na seba pozreli tak prekvapene, až sa stromček musel 
veselo rozosmiať.  
„Nebojte sa! Veď to som ja, váš stromček!“ 
„Ako to, že rozprávaš?“ spýtala sa Miška. „Veď ty si strom. Ty by si nemal 
hovoriť.“ 
„Ale no! Snáď si nemyslíte, že my stromy celý život len mlčíme. Aj my sa 
dokážeme medzi sebou rozprávať, len vy ľudia nás nepočujete. Dnes som sa 
však rozhodol prehovoriť vašou rečou, lebo vidím, že tieto Vianoce ste 
zabudli na to najdôležitejšie.“ 
„Na čo sme zabudli? Veď všetko sme už urobili. Práve sme ti na vetvičku 
zavesili poslednú vločku. Si nádherný. Si dokonalý.“ povedali dievčatá. 
„Nie, nie som. Tento rok ste zabudli na hviezdu a bez hviezdy nie som pravý 
vianočný stromček.“ 
„Ale prosím ťa,“ povedala Natálka. „Hviezda ti vôbec nechýba. Mašľa je oveľa 
krajšia.“  
„A zaujímavejšia,“ pridala sa Miška. 
„Dievčatá moje milé a viete vy vôbec, prečo má každý vianočný stromček 
zdobiť hviezda?“ opýtal sa stromček. 
„Lebo je veľká?“  
„Lebo sa trbliece?“ 
„Lebo ju má každý doma?“ postupne sa spytovali deťúrence. 
„Kedysi dávno, keď ľudia ešte neslávili Vianoce, sa na oblohe zjavila nová 
hviezda. Boh túto hviezdu zapálil, aby celému svetu oznámil, že sa narodil 



Spasiteľ, Boží Syn. Dieťatku dali meno Ježiš a vy ľudia si každý rok na Vianoce 
pripomínate jeho narodenie.“ pomaly vysvetľoval stromček. 
„My sme mysleli, že Vianoce sú o tebe, o vianočných ozdobách, o koláčikoch 
a darčekoch,“ zahanbene povedal Samko.  
„Ale kdeže! Na Vianociach je najdôležitejší Ježiš. To, že sa Boží Syn narodil 
znamená, že nás Boh miluje a že na nás nezabudol. Preto vy nesmiete 
zabudnúť na hviezdu, lebo hviezda nám pripomína, že máme Spasiteľa,“ 
láskavo riekol vianočný stromček a ticho zašuchotal vetvičkami. 
„Tak sestry moje,“ povedal Samko, „mašľa ide dolu. Na vrcholec stromčeka 
pripevním hviezdu. To by bolo, aby sme zabudli na pravý význam Vianoc.“ 
„To by teda bolo!“ povedali dievčatá a keď Samkovi podali hviezdu, hneď aj 
urobili miesto na stolíku, aby naň položili betlehem s narodeným dieťatkom. 

 - Jana Ďuranová - 
Detské okienko 

Nájdite 5 rozdielov. 

 



Maľovanka : 

 

Vymaľujte farbičkami: červená: J7, M10, N6,8, P9; modrá: O7, K9, H9; žltá: 

P5, O11, J10, D9, C8,9,10, B9; zelená:  S2-16,  R4-6, 8-10, 12-14, P3,4,6,7,8,10-

15,   O5,6, 8-10, 12,13, N4,5,7,9-14, M6-9,11,12, L5,6,8-13, K7,8,10,11, 

J6,8,9,11,12, I 8-10, H7,8,10,11, G9,  F8,9,10, E9. 

-kresbu na obálke a Detské okienko pripravila Ľudmila Moravčíková-   

Cesta života... 

Milí bratia a sestry v Pánu, premýšľame niekedy nad tým, čo nám 
dáva silu na našej ceste života, v našich každodenných zápasoch? Je to 
rodina, priatelia, práca, vedomie, že v tom nie sme sami? Alebo láska, nádej, 
viera? V čo veríme? Na čom a na kom je založená naša viera? Čo pre nás 
znamená? Je to ako plniť si povinnú domácu úlohu? Vykonávať náboženské 



rituály? Alebo radostne zotrvávame v Božej blízkosti a tešíme sa na nové 
dobrodružstvá s Ním? Život každého človeka je jedinečný a nemožno ho 
hodnotiť, či je ľahký, alebo ťažší. Podstata je, ako sa s Ním jednotlivec 
popasuje. Životné osudy ukazujú, že veľkou posilou v akýchkoľvek časoch je 
vedomie, že všetko nemáme v rukách my, ale život režíruje „vyššia moc“. 
Niekedy sme sklamaní, nechápeme ranám života a rôznym tragédiám, ktoré 
sa dejú... Niekedy sa cítime ako Jób. Jeho životný príbeh by sme iste nechceli 
zakúsiť. Mať hmotný majetok, rodinu, deti, zdravie a v jednej chvíli o všetko 
prísť... Jediné, čo ho v tom najťažšom posilňovalo, bolo vedomie, že Boh je 
a tak si svoju bolesť pred Ním vylieval, a veru, nedával si servítku pred ústa... 
A Boh? Po období mlčania k Jóbovi prehovoril a napokon, po období veľkého 
smútku, bolesti, trápenia, nezodpovedaných otázok, Jóbovi bolo vynahradené 
to, o čo prišiel. Môžeme sa pýtať, na čo to bolo dobré. Možno na 
povzbudenie všetkých ľudí, ktorí budú Bohu klásť podobné otázky ako Jób. 
Jób išiel ku podstate – nikdy nepochyboval o Bohu, o Jeho konaní, len 
nerozumel, prečo musí tak trpieť. Nie, Boh nechce, aby sme trpeli. No kým 
sme v tomto svete bolestí, hriechu a zloby, nevyhneme sa tomu. Boh ale 
chce, aby sme v tom všetkom neboli sami, preto sú Vianoce. Preto 
oslavujeme príchod Božieho Syna na tento svet. Prišiel medzi nás, aby nám 
ukázal ako žiť, aby nás ubezpečil o tom, že Bohu na nás záleží. To nie je 
náboženstvo so svojimi vonkajšími prejavmi. To je živá viera, kedy Boha 
zažívame vo svojom srdci, vo chvíľach radostných i bolestných. Môžeme k nej 
prísť, len ak poznávame Boha. Ak túžime po tom, aby bol pri nás, aby s nami 
kráčal. Chodiť s Bohom neznamená ísť ružovou záhradou. Ale byť rozhodnutý 
dôverovať Bohu, veriť Mu, že s Ním zvládneme všetko. Ako je to teda s naším 
životom viery? Ako je to so životom viery nášho zborového spoločenstva? 
Modlime sa, aby nám Boh vo svojej milosti ukázal, kde sme pochybili. Aby 
nám pomohol vrátiť sa späť k Nemu. Kristus, dieťa narodené v Betleheme, 
vyrástol, zostával v spojení s Bohom, svojím Otcom a plnil poslanie, kvôli 
ktorému na zem prišiel. Ako je to s nami? Na podporenie našich úvah 
pripájam dva citáty: 1. „Život je cesta. Ak sa zastavíme, veci sa neuberajú 
správnym smerom.“ 2. „Možno sa nemôžeme vrátiť späť a zmeniť začiatok, 
ale môžeme znovu začať tam, kde sme a zmeniť koniec.“ 

Prajem nám na našej životnej ceste dostatok odvahy, vytrvalosti a nádeje, že 
Boh je v každej chvíli s nami! 

- Silvia Gdovinová - 



Z vianočných pochutín 

BIELKOVÉ SUCHÁRE 

Bielky, ktoré nám zostávajú pri pečení, môžeme využiť aj na túto pochúťku: 

SUROVINY: 5 bielkov, 150 g práškového cukru, 150 g hladkej múky, 60 g 
nelúpaných mandlí, 60 g nahrubo nasekaných vlašských orechov.  

POSTUP: Bielka so štipkou soli vyšľahať, postupne pridávať cukor, zapracovať 
múku a na záver orechy (môže byť aj jeden druh). Pečieme vo vymastenej 
forme na srnčí chrbát alebo biskupský chlebík. Po upečení zabalíme do 
utierky, necháme odležať asi 12 hodín. Potom koláč nakrájame na tenké 
plátky (2 – 3 mm), rozložíme na plech vystlaný papierom na pečenie, pečieme 
pri 150° C asi 5 minút (cesto má jemne zružovieť). Uchovávame v dobre 
zatvárateľnej nádobe, aby nezmäkli. Dobrú chuť! 

Odporúčame prečítať  

Darina Bancíková: Prebytočný človek! Prebytočný človek? Divné sú cesty 
Božie. Hradište : OZ Priatelia histórie Novohradu v spolupráci 
s vydavateľstvom Miloš Hric a OZ Prvá Iskra Utekáč, 2021. ISBN 978-80-
973390-7-4.  

Tento rok 2021 uplynulo 70 rokov od ordinácie prvej ženy farárky Evanjelickej 
a. v. cirkvi na Slovensku, ktorou bola Darina Bancíková. Pri tejto príležitosti 
vyšla autobiografia jej života zostavená prevažne z jej osobných spomienok 
a zápiskov, ktorá predstavuje celkový príbeh jej života, ťažkosti s prijatím 
prvej ženy farárky v cirkvi i v spoločnosti, ale aj problémy spojené s režimom 
komunizmu. Je to veľmi zaujímavé a pútavé čítanie hlavne pre tých, ktorým je 
blízka história, zaujímajú sa o Evanjelickú a. v. cirkev, alebo sú im blízke 
osobné ľudské svedectvá viery a života.    

YouTube kanál cirkevného zboru 

Pomocou QR kódu vľavo sa ľahko dostanete na  
YouTube kanál nášho cirkevného zboru: Youtube 
Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž-Lazisko. Stačí ak si na 
svojom mobilnom telefóne otvoríte fotoaparát 
a nasmerujete ho na tento kód. Zborový kanál 



nájdete aj prostredníctvom našej webovej stránky www.drevenykostol.sk. 
Počas sviatkov sa k vám prostredníctvom neho budeme prihovárať.  
 

Program počas Vianoc na internete 

Milí bratia a milé sestry, nakoľko kapacita našej zborovej miestnosti je malá 
a v kostole prebieha rekonštrukcia elektrickej inštalácie, pripravili sme pre vás 
počas sviatkov záznamy služieb Božích (SB) a iné programy, ktoré budete 
môcť sledovať prostredníctvom internetu na našom zborovom kanáli: 

Piatok  24. 12. 2021, 16.00 hod., Štedrovečerné služby Božie (špec. prog.) 

Sobota  25. 12. 2021, 09.00 hod., Slávnostné SB na 1. sviatok vianočný 

Nedeľa  26. 12. 2021, 09.00 hod., Slávnostné SB na 2. sviatok vianočný 

Nedeľa  26. 12. 2021, 18.00 hod., Vianočný koncert z kostola (A. Droppová) 

Piatok  31. 12. 2021, 16.00 hod., Večerné SB na koniec občianskeho roka 

Sobota  01. 01. 2022, 09.00 hod., Slávnostné SB na Nový rok 

Nedeľa  02. 01. 2022, 09.00 hod., SB na nedeľu po Novom roku 

Štvrtok 06. 01. 2022, 09.00 hod., SB na Zjavenie Krista Pána mudrcom 

Nedeľa  09. 01. 2022, 09.00 hod., SB na 1. nedeľu po Zjavení 

Dôležitý oznam 

Služby Božie na Štedrý večer a na 1. a 2. sviatok vianočný v našom 
artikulárnom kostole z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie 
nebudú. 

Prosíme Vás o podporu nášho cirkevného zboru vo forme milodaru na číslo 
účtu SK25 0900 0000 0000 5671 1864, CZ Svätý Kríž – Lazisko, milodar. 

Adresa redakcie: 
Evanjelický a. v. farský úrad, č. d. 251, 032 11 Svätý Kríž 

Kontakt: Mgr. Miloslav Gdovin, evanjelický a. v. farár, tel. 0918 927 383, 
miloslav.gdovin@gmail.com 

http://www.drevenykostol.sk/

