
 
 

 

 

štvrťročník evanjelického a.v. cirkevného zboru v Turej Lúke 

     ročník 1.                                                                                                    rok 2015 
 

Heslo roka 2015: „Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha.“ R 15,7 

 
Svoje oči dvíham k vrchom 

 
V pokojný teplý letný podvečer po náročnom dni sedím pred domom 

a premýšľam ... V diaľke počujem kostolné zvony. V hlave mi víria rôzne myšlienky a 

možno práve vďaka tomu zvonu smerujú k Pánu Bohu a beznádeji v ľudských očiach. 

Beznádej – slovo, ktoré položí človeka na kolená. Zdá sa, že už nič nemá zmysel, že 

všetko pekné sa už skončilo a prichádza iba utrpenie a bolesť. Sklamaný človek môže 

upadnúť do sebaľútosti, hnevu a apatie. Aj kresťan môže klesnúť v beznádeji ak 

očakáva život bez ťažkostí. Predstava, že milujúci Boh môže v živote priniesť ťažké 

skúšky je nad rámec chápania. Príležitosť pre diabla zvíťaziť v ľudskom živote je na 

dosah.  Podľahnúť jeho lákavým ponukám k utíšeniu vlastnej bolesti cez zatrpknutosť, 

hnev, zlobu či alkohol. Dočasne získať pocit zadosťučinenia alebo eufórie, nachvíľu 

utlmiť všetky svoje bolesti a trápenia. Zničiť tak to krásne Božie dielo, zväčšiť 

prázdno v ľudskom srdci a nakoniec uhasiť zvyšky lásky, ktoré by mohli ešte 

v človeku zostať, sem môže priviesť človeka beznádej.        

Možno však práve na kolenách s pocitom beznádeje môže človek objaviť novú 

silu, ak pozdvihne svoj zrak k Bohu: „ Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde 

pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem.“ Žalm 121,1-2 

Najúčinnejšia pomoc v beznádeji je od Otca nebeského. Na kolenách v úprimnej 

modlitbe, v odovzdanosti Pánu Bohu sa v každom človeku rodí nový Adam 

a umŕtvuje starý – hriešny. Diabol môže iba tam, kam mu dovolíme. Tak ako 

starostlivý rodič drží svoje dieťa za ruku, aby ho previedol cez hroziace 

nebezpečenstvo, chce aj nás nebeský Otec bezpečne previesť hoci i cez temné údolie. 

Stačí prijať Jeho mocnú ruku a s otvoreným srdcom k Nemu volať: Abba, Otče.... 

Nádej je to, čím sa odlišujú kresťania, ako píše apoštol Pavol: „A chválime sa 

nádejou slávy Božej. No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že 

súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej 

nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, 

ktorý je nám daný“. R 5,2-5 

  2 
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Turolúcky organ Martina Šaška 
História 

nášho cirkevného 

zboru začína na 

konci 16. storočia. 

Od osídlenia obce 

a vybudovania 

prvého kostola 

prešiel náš zbor 

rôznymi ťažkými 

skúškami (odňatie 

pôvodného kostola, 

protireformácia 

v 17. a 18. storočí, 

či snahy 

komunistického 

režimu o vytlačenie kresťanstva na okraj spoločnosti v 20. storočí, čoho dôsledky 

znášajú mnohé zbory dodnes). Tohto roku si pripomenieme 222. výročie pamiatky 

posvätenia nášho evanjelického chrámu v Turej Lúke. Napriek hospodársky ťažkým 

časom, ho dokázali veriaci vybudovať odhodlane, obetavo a nezištne. Jeho súčasťou 

sú mnohé diela, ktoré postupne zbor nadobudol (zvony, oltárny obraz, krstiteľnica, 

kazateľnica, organ .... ). Obdivovať stavby a predmety, ktoré vytvorili zručné ruky 

našich predkov, modliť sa a počúvať slovo Božie na miestach, kde sa s úctou 

zhromažďovali naši prarodičia, to kultivuje a pozdvihuje myseľ veriaceho človeka, 

prehlbuje jeho identitu k svojmu cirkevnému zboru a k celej evanjelickej cirkvi. 

Utvrdzuje ho v tom, čo tak často oslabujú nástrahy modernej sekularizovanej 

spoločnosti.  

No smutný je osud mnohých vzácnych historických diel, ktoré neprežili 20. 

storočie, alebo zapadajú prachom v zastrčenom kúte chrámov. Na nezáujem 

a ľahostajný vzťah k vlastnému dedičstvu upozorňoval už v roku 1927 Dr. Ján Slávik, 

evanjelický farár z Dobrej Nivy svojim článkom v Cirkevných listoch. Existujú však 

aj príklady obetavej starostlivosti o historické objekty a ich vnútorné zariadenie. 

Pozitívny vzťah veriacich k zveľaďovaniu svojho cirkevného zboru a ku všetkým 

pamiatkam, ktoré s tým súvisia, závisia od osobného postoja predsedníctva zboru 

a presbyterstva. 

V našom chráme sa nachádza okrem iného vzácna historická a umelecká 

pamiatka – organ od Martina Šaška z Brezovej pod Bradlom. Na prvom 

tohtoročnom zasadnutí zborové presbyterstvo schválilo opravu tohto cenného diela. 

Veríme, že sa podarí s Božou pomocou zvládnuť túto finančne náročnú rekonštrukciu, 

aby mohol znova na slávu Pánovu znieť v našom chráme tento unikátny hudobný 

nástroj. Preto CZ vyhlásil zbierku na opravu organu. Tak môže každý aspoň malým 

dielom prispieť k jeho záchrane.  
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Jan HUS: „Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je 
přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.“ 

 

Ak zalistujeme v akejkoľvek vedeckej 

monografií o živote a diele majstra Jana Husa, na 

prvý pohľad vidíme, že v jeho myslení 

a rozhodovaní má pravda najdôležitejšie miesto. 

Hus pravdu kázal, o nej písal, k jej hľadaniu 

povzbudzoval, v jej mene útočil, pravdu každému 

prial, pre pravdu zomrel a v jej víťazstvo veril.  

Husova osobnosť sa dá najlepšie pochopiť, ak 

sa dáme osloviť jeho láskou k pravde, ktorá nemala 

iba logickú povahu, ale predovšetkým mravnú 

a sociálnu. Čo však Hus pravdou rozumel? Každý 

pokus odpovedať na túto otázku musí pamätať na 

to, že ani pre Husa nebola cesta za jej poznaním 

priamočiara. K pravde prichádzal postupne a iste nie 

bez otrasov a bolestných rozchodov. Svoj postoj 

vyjadril v roku 1410 slovami anglického 

reformátora, oxfordského profesora a vykladača 

Písma Johna Wycliffa: „Od počiatku svojho štúdia som si stanovil zásadu, že 

kdekoľvek spoznám správnejšiu mienku, ihneď upustím od svojej, menej správnej 

a pokorne a radostne prijmem názor, odôvodnený lepšie, vediac, že to, čo vieme je 

celkom nepatrným zlomkom toho, čo nevieme.“  

Zápas o poznanie pravdy sa prelína celým Husovým životom. Obdobie, ktoré 

znamenalo zásadný obrat charakterizoval výrazom: „Keď som porozumel Písmu.“ 

Zriekol sa honby za kariérou, prestal žiť pre „dobré bývanie a rúcho“ a pre to, aby bol 

„ľuďom vzácny“.  

Hus vo svojom diele Výklad viery z roku 1412 hovorí o základe kresťanského 

vyznania a vyslovil presvedčenie o oslobodzujúcej sile pravdy. Kresťana priamo 

definoval, ako bojovníka za pravdu, keď hovorí: „Preto verný kresťan, hľadaj 

pravdu, počuj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž pravdu, 

bráň pravdu až do smrti, lebo pravda ťa vyslobodí od hriechu, od diabla, od 

smrti duše a nakoniec od smrti večnej, ktorá je večné odlúčenie od milosti 

Božej...“ Pravda o ktorej tu Hus hovorí, je pravda Božia vo svojom vysloboditeľskom 

ohľade, totožná preto s osobou a dielom Ježiša Krista. Tento Husov dnes už slávny 

výrok zahŕňa jadro celého jeho myslenia. Husov pojem pravdy nie je namierený 

k intelektuálnej skúmavosti, ale mravným zaujatím postavou novozmluvného Ježiša. 

Vylúčiť Krista z hľadania odpovede na otázku najlepšieho vše usporiadania by 

znamenalo vylúčiť pravdu a tak zísť z pravej cesty. Oslobodzujúca moc pravdy, ktorú 

Jan Hus tak zdôrazňoval, niesla v sebe odboj proti slepej poslušnosti voči konvenčne 

platným pravidlám. V osobných vzťahoch mohla znamenať roztrhanie dávnych 
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priateľstiev. Opakom pravdy nebol Husovi a jeho stúpencom omyl či blud, ale priamo 

lož. Výrok cirkevného otca Ambrózia, podľa ktorého pravda, nech ju vysloví 

ktokoľvek, má svoj pôvod v Duchu Svätom, rozšíril dodávajúc, že každá lož, 

vyslovená kýmkoľvek, má svoj pôvod u diabla.   

Hovoriť, či nehovoriť pravdu nie je nikdy bez dôsledkov a bez dosahu pre 

blížnych, pre spoločenstvo. Ohľad na zástupy, na poslucháčov je najdôležitejšou 

zložkou Husovej zodpovednosti za pravdu. Vytrvalosť s akou v Kostnici vzdoroval, 

mala jeden zo zdrojov v obave, aby pravdu nezradil a nestal sa klamárom, a to ako 

pred tvárou Pánovou, tak pred zástupmi, ktorým ju kedysi kázal. 

                                                                      

Dávidova harfa 
 

         V 3. nedeľu po Veľkej noci 26.4.2015 sa v Brezovej pod Bradlom konal už 

druhý ročník detskej súťaže v speve, hre na hudobný nástroj a prednese - Dávidova 

harfa. Náš cirkevný zbor úspešne reprezentovalo vo všetkých kategóriách 8 detí, ktoré 

získali až 4 ocenenia: 

Matúško Vachula (1. miesto spev), Vaneska Smolíčková (1. miesto spev), Silvinka 

Majdlenová (2. miesto prednes), Anetka Sopóciová (3. miesto prednes),  

Stefka Buchtová  (prednes), Alžbetka Londáková (prednes), Emka Jančeková (hra na 

flautu), Patrik Borák (hra na harmonike). 

        Ďakujeme za svedomitú prípravu Majkovi Cambelovi, ktorý spev i hru na 

hudobný nástroj sprevádzal. V stredu 6. mája 2005 sa Matúško Vachula a Vaneska 

Smolíčková  zúčastnili celoslovenského kola Duchovnej piesne v Martine, na ktorej 

dôstojne reprezentovali náš seniorát. 
Veľmi pekne im ďakujeme za účasť a oceneným srdečne blahoželáme!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ročník 1.                                                           Turolúcke svetlo  č. 2                                                            rok 2015  

 
5 

Konfirmačná slávnosť 
 

Konfirmácia ako prebratie zodpovednosti za svoj duchovný život  sa v našej 

cirkvi koná v spoločenstve zboru. Konfirmandi osobným a verejným vyznaním viery 

v Ježiša Krista ako svojho Pána, potvrdia krstnú zmluvu a môžu prijímať dary Jeho 

svätej Večere. Pre pochopenie týchto vzácnych Božích darov, je dôležité privádzať 

deti k viere od malička, cez počuté Slovo Božie v chráme, či detskej besiedke, 

spoločnými modlitbami. Ku konfirmačnej príprave nestačí iba dvojročné vyučovanie, 

ale absolvovanie náboženskej výchovy na školách a zúčastňovanie sa Služieb 

Božích je podmienkou ku konfirmácií. Samozrejme najväčší vzor majú deti vo 

svojich rodičoch, krstných a starých rodičoch.  V našom zbore sa slávnosť konfirmácie 

konala 4. nedeľu po Veľkej noci (3. mája 2015). Dospelými členmi nášho cirkevného 

zboru sa stali a teda 

zodpovednosť pred Pánom 

Bohom za svoj duchovný 

život prebrali: Daniel Borák, 

Denis Buchta, Slavomír 

Gálik, Viktória Halabrínová, 

Benjamín Havlík, Tomáš 

Holič, Viktória Kissová, 

Natália Majdlenová, Tomáš 

Náhlik, Sabina Smolíčková, 

Diana Šimková, Tatiana 

Tomešová, Martin Vachula, 

Barbora Vachulová, Lucia 

Vaváková, Bibiana Jana 

Vlčková. 

O dva týždne teda 17. mája 2015 (nedeľa po Vstúpení) sa v našom zbore konala 

slávnosť ZLATEJ 

KONFIRMÁCIE. 

Pozvanie po 50 rokoch 

prijalo 13 zlatých 

konfirmandov. Prajeme im 

veľa zdravia, lásky, šťastia, 

radosti z vnúčat i 

pravnúčat!  

 

Nech Pán Boh sprevádza 
Vaše kroky a ochraňuje 
Vás! 
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Tajničky pre dospelých i deti 
! Vylosovanie správnych odpovedí bude 26.7.2015 na ZBOROVOM DNI ! 

TAJNIČKA PRE DOSPELÝCH 
(ako pomôcka k správnej odpovedi je uvedený text Starej a Novej zmluvy) 

Doplňte Petrovo vyznanie: „Ty si Kristus, ...........riešenie tajničky“ 

  

 1. Ježiša pokrstil Ján .... (doplňte) Mt 3 

 2. Ktorý deň v týždni Pán Boh požehnal a posvätil 

     (poradie prvý druhý ...)? 1M 2,3 

 3. Ako sa volala matka Samuelova? 1S 1,9-28 

 4. Manželka Izáka 1M 24 

 5. Rieka, cez ktorú mal previesť Józue Izraelský 

     ľud do zasľúbenej krajiny. Józ 1,1-18 

 6. Mesto, kde sa narodil Ježiš Kristus? Mt 2,1-12 

 7. Prvý diakon, ktorého ukameňovali  

     a uväznili. Sk 6-7 

 8. Ježiš hovorí: Ja som cesta  

     i pravda i ....(doplňte) J 14,6 

 9. Vrch na ktorom sa zjavil Hospodin  

     Mojžišovi 2M 19-20 

10. Mesto, kam poslal Hospodin Jonáša. Jon 1,1-3 

11. Miesto, na ktorom postavil Jákob  

      oltár Bohu?  1M 35,1-15 

12. Kráľ, ktorý dal sťať apoštola Jakuba a zlapať 

      apoštola Petra  Sk 12,1-19 

13. Doplňte Nicejské vierovyznanie: Verím i v 

      Ducha Svätého, Pána a Darcu života, ktorý ...... od Otca i Syna, a.t.ď. 

 

TAJNIČKA PRE DETI 

V jeho živote mala Božia pravda prvé miesto (meno je ukryté v tajničke) 

1. Ježišov zradca 

 

1.           
 2. Ukončenie modlitby 

 

2.         
  3. Deň v týždni, kedy oslavujeme Ježišovo vzkriesenie 

 

3.             

4. Kto pokúšal Evu v raji? 

 

4.       
   5. Orgán, ktorým počúvame 

 

5.       
   6. Počet dní v týždni 

 

6.           
  

Správne riešenia a výhercovia z č.1: 

Tajnička pre dospelých: LEBO TAK BOH MILOVAL SVET, Odmenení výhercovia: Renáta 

Chalúpková – vstupné na predstavenie Pevec Boží, Monika Blanárová – ovocný darčekový kôš 

Tajnička pre deti: PÁN JEŽIŠ, Odmenení výhercovia: Kristínka Chalúpková – 50% zľava na detský 

tábor v Kováčovej, Emka Jančeková – knižka od K. Royovej - Bez Boha na svete 

Riešenie tajničky na čistom papieri s menom a adresou doručte prosím na farský úrad v Turej 

Lúke. 

1. 

   
                

 
2.             

      
3. 

    
        

    
4. 

   
            

   
5. 

    
            

  
6.                 

    
7. 

 
            

     
8. 

     
          

  
9. 

    
          

   
10. 

 
            

     
11. 

    
          

   
12. 

     
              

13. 

    
    CH   DZ   
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OZNAMY CZ Turá Lúka 
Služby Božie   nedeľa 9:30 v chráme Božom,1. nedeľa v mesiaci s Večerou 

Pánovou 

1.nedeľa v mesiaci – Nešporné služby Božie u Belanských 

14:00 (požiarna zbrojnica) 

Detská besiedka    nedeľa 9:30 – stretnutie v chráme, potom presun do zborovej 

siene  

piatok 15:30 – zborová sieň 

 

Prehľad sviatkov a plánovaných aktivít CZ v Turej Lúke 
 júl – september 

 

4.7.               stretnutie mládeže v KD v Podbranči 17:00 

5. 7.              Slávnostné Služby Božie k pamiatke Cyrila a Metoda na Branči  10:00  

26.7.  zborový deň a spomienka na mučeníkov - Hrajky  

2. 8.  Kajúca nedeľa 9:30 

2.- 8.8. detský tábor v Kováčovej 

8.-9. 8. dožinky a Služby Božie spojené s poďakovaním za žatvu 

27. – 29. 8. VII. Zborový zájazd 

30. 8.            Služby Božie s požehnaním detí pred začiatkom školského roka 9:30 

9. 9.  zborové presbyterstvo 17:00 

12. 9.  Deň sliviek 

20. 9.   seniorálne stretnutie žien v Častkove 

 

Poďakovanie 
Ďakujeme všetkým členom 

spevokolu za pravidelné nácviky, 

poctivú prípravu a obohatenie 

slávnostných Služieb Božích, 

pohrebov, či sobášov počas roka, 

keď svojim spevom chvália nášho 

Pána. Svoje vystúpenie zavŕšili na 

prehliadke spevokolov v Prietrži 

14. júna 2015 (foto). Spevokol 

zároveň pozýva medzi seba 

všetkých, ktorí majú radi spev 

aby rozšírili jeho rady.  
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Z kroniky cirkevného zboru 
Pokrstení:  

Ester Gottstein, Stefania Buchtová, Denis Buchta, Denisa Zemanová, Erika Vetríková 

rod. Buchtová, Juraj Kvasnica,  Sofia Kristína Borsuková, Michal Ralbovský 

V nádeji vzkriesenia k večnému životu  sme vyprevadili: 

Zuzanu Hatoňovú rod. Holičovú vo veku 90 rokov, Annu Vaculovú rod.Fakovú vo 

veku 76 rokov, Kristínu Varsíkovú rod. Kolárikovú vo veku 92 rokov, Štefana Krupu 

vo veku 77 rokov, Martu Horňákovú rod. Bajcarovú vo veku 55 rokov, Jaroslavu 

Bartekovú rod. Boháčovú vo veku 75 rokov, Pavla Lajzu vo veku 71 rokov 

Do stavu manželského vstúpili a manželstvo požehnať si dali: 

Milan Baranovič a Katarína rod. Bačová 

Milan Fúsek a Simona rod. Bašnárová 

Dean Hathaway a Slavomíra rod. Nečasová 

 

 
„Diamantová svadba“ 
 

V nedeľu po Vstúpení 

poďakovali Pánu Bohu za 

jeho milosť, pomoc 

a ochranu manželia 

Tomáš Omasta a Zuzana 

rodená Omastová, keď 

v chráme Božom oslávili 

60 rokov spoločného 

manželstva, ktoré 

uzavreli v turolúckom 

Božom chráme 14. mája 

1955. Nech im Pán Boh 

požehná dobré zdravie. 
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