
 
 

 

 

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 

 
Advent 

Rok 2015 sa pomaly blíži 
ku svojmu koncu a každý si 
uvedomuje, že je o rok starší. 
Či už to znie ako fráza, je to 
skutočnosť, ktorú však každý 
z nás vníma inak. Plynúci čas 
oceňujú najmä rodiny s deťmi, 
keď vidia ako dieťa rastie a učí 
sa, robí očividné pokroky. 
Možno podobne vníma plynúci 
čas človek, ktorý sa borí 
s problémami a túži, aby sa čo 
najskôr vyriešili a jeho život bol 
pokojnejší. A tak každým dňom 
kráčame v ústrety budúcnosti. Nechávame za sebou minulosť a otvárame sa tomu čo 
príde. Veriaci človek by mal však skúmať predovšetkým to, aké stopy za sebou 
zanechal. Či sú to stopy, ktoré viedli k požehnaniu alebo naopak stopy bolesti 
a smútku. Tie stopy zostávajú, aj keď sa zdá, že ich zavial čas. Niekto ich uchová.  

Takéto obzretie je veľmi potrebné aj preto, aby človek s pokojom na duši 
mohol vykročiť na novú cestu. Preto skôr ako sa otvorí ďalší rok nášho života je pred 
nami advent a Vianoce. Čas príprav a stretnutí. Pán Boh nám dáva tento výnimočný 
čas, aby sme si aj sami uvedomili ako a pre koho žijeme, kto nás potrebuje, kto sa teší 
z našej prítomnosti, ako aj to, aby sme si uvedomili, kto naopak pre nás veľa aj 
v uplynulom roku znamenal, o koho sme sa mohli oprieť, na koho spoľahnúť. Sú to 
cenné okamihy, ktoré sa nedajú zabaliť do vianočného papiera. 

Preto je tu advent, aby nám pomohol prežiť príchod sviatkov v skutočnom 
bohatstve radosti, nielen chvíľkového potešenia. Advent svojim posolstvom 
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predovšetkým hlása naplnenie Božích sľubov ohlasovaných prorokmi. A nie je ich 
málo. Keby sme ich chceli spočítať, poriadne by sme sa zapotili. Čo Boh sľúbil, to aj 
splnil. Ak neveríš, otvor Bibliu a čítaj. Budeš prekvapený, koľko vecí je tam aj o Tebe. 
Pretože Boh o nás všetko vie, vie aj to, čo potrebujeme. Adam s Evou to zažívali v raji 
celkom konkrétne, každý deň. Žiť s Bohom, znamená žiť v raji, kde nie je nič z toho, čo 
by človeka trápilo. Keďže sa prví ľudia nechali zviesť, raj stratili. Dovolím si tvrdiť, že 
to bola najväčšia prehra v dejinách ľudstva. Preto platí, že „hodnotu toho, čo sme 
mali si uvedomíme, až to stratíme“.  

Avšak to nebol koniec! Boh sa človeka nevzdal. On chce človeku vrátiť stratený 
raj. Preto prišiel v ľudskej podobe na tento svet. Ako Syn človeka. To je advent, aby sa 
na toto stretnutie človek pripravil. Vieme, aká bola jeho cesta po tejto zemi. A vieme, 
že opäť príde a vidí naše stopy.  

Využi tento čas na upratanie v sebe. V svojej mysli, v svojich emóciách v svojom 
tele i duši. Obráť svoje srdce k Bohu a Boh ti dá pocítiť ako raz bude v tom stratenom 
raji.     

                                                                                               Požehnaný advent !  

 
Načo je mi Spasiteľ? 

 
Pretože som zhrešil a nikdy by som neobstál pred svojim  Otcom – stvoriteľom. 

A hoci sa snažím žiť podľa Jeho nariadení, predsa nekonám vždy tak, ako On chce. 
Napríklad včera som komentoval s hnevom utečencov... nech nás obídu naďaleko... 
sú pre mňa a moju rodinu hrozbou... no keď premýšľam nad tým, že utekám ja z tejto 
krajiny, lebo ohrozujú mňa a moju rodinu, zrazu všetko vidím inak. Nechcem, aby sa 
ku mne obrátili všetci chrbtom a bol by som rád, keby ma niekto prichýlil. Možno nie 
kvôli mne, ale kvôli mojim deťom.... a zrazu vidím v sebe tých, čo neprichýlili tehotnú 
Máriu s Jozefom... a náš Pán sa tak narodil v maštali.  

Koľko je skutkov a postojov v mojom živote, za ktoré sa hanbím a predsa ich už 
nevezmem späť. Jednoducho sa stali. Môžem si však povedať, takto už nechcem 
konať vo svojom živote, toto už nikdy nevypustím zo svojich úst. A k tomu 
potrebujem Teba drahý Ježiš - svojho osobného Spasiteľa. Potrebujem vedieť, že 
stojíš pri mne, keď chcem tak veľmi konať dobre a nie vždy sa mi to podarí. Ak 
zlyhám, si môj zástanca, ak sa mi niečo podarí, Tvoja odpoveď prichádza aj v slovách 
neznámeho starého muža: „Ďakujem ti, lebo ty ma nepoznáš a vždy ma odvezieš, takí 
čo ma poznajú ma obídu“.  

Je však aj druhá možnosť – skryť pred sebou všetky svoje nedostatky a viny, 
tváriť sa, že Spasiteľa nepotrebujem, Vianoce stráviť v pokoji v kruhu rodiny a čakať, 
či to raz niekde „vybuchne“. Zvyčajne to však je už neskoro. Možno každý v teple 
svojho domova, v kruhu blízkych chce osláviť príchod Spasiteľa. Či čakám naozaj na 
svojho záchrancu, alebo sa mi páči pokojná atmosféra Vianoc, či sám alebo v kruhu 
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veľkej rodiny, zvesť o Ježišovi – betlehemskom dieťati – Spasiteľovi je rok čo rok 
rovnaká. Radosť na Vianoce môžem prežívať i ja. Radosť z toho, že napriek mojim 
nedostatkom a vinám mi Boh dáva v narodenom Ježišovi všetko... i keď Ho  pre mňa 
raz pribijú na kríž...  

Domáca pobožnosť 
 
Keďže v evanjelických rodinách bolo prirodzené, že hlava rodiny viedla domáce 

pobožnosti, prinášame aj my v tomto čísle časopisu jednu, venovanú štedrému 
večeru. Aby sa radosť z narodenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorú 
prežívame spoločne v chráme preniesla aj do našich domácností a aj k ľuďom, ktorí 
napríklad zo zdravotných dôvodov nemôžu na spoločné Služby Božie prísť. 

Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 
(po hlavných Službách Božích v chráme, pred večerou, pred preberaním darčekov 

pod vianočným stromčekom – vedie hlava rodiny) 
V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen 

Milá moja rodinka, ak sa obzrieme späť, na rok, ktorý je za nami, vidíme, že 
sme prežili mnoho pekného, no boli aj chvíle smutné a ťažké. Všetko sme však 
preniesli a dnes opäť sedíme spolu pri slávnostnom stole. Všetky dni, ktoré sú za 
nami, sú darom od Pána Boha. On nám dal život, zdravie i všetky krásne chvíle, On 
nám pomáhal v súžení, On nás posilňoval a viedol. Dnes nám dáva ten najväčší dar – 
svojho Syna, aby sa stal našim Pomocníkom, Radcom, Priateľom a Záchrancom. 
Privítajme Ho s veľkou radosťou, veď prišiel kvôli nám. Chce nám byť na blízku, aby 
sme ani v tých najťažších chvíľach neprepadali beznádeji a chce nám darovať večný 
život a všetko to, čo nám v tomto svete chýba – lásku, pokoj, mier, radosť. 
Zaspievajme Mu, venujme Mu kus svojho srdca a vykročme do ďalších dní s Ním po 
boku. Nech sú tieto Vianoce začiatkom nášho lepšieho, krajšieho a hlavne duchovne 
bohatšieho života. Začnime nový život s narodeným Ježišom piesňou o veľkej radosti 
a potom čítajme z evanjelia tú dobrú správu, ktorá znela v Betleheme, a ktorá znie 
dnes nám. 

Zaspievame pieseň: Čas radosti veselosti (evanjelický spevník č.41) 
 

Evanjelium podľa Lukáša 2. kapitola, verše 1-14 (BIBLIA) 
 
Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju 

spoločne slovami Apoštolského vierovyznania: Verím v Boha Otca všemohúceho, 
Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý 
sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, 
ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, 
vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých 
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i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, 
hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen. 

Skloňme sa a takto sa pomodlime: Láskavý náš Bože, ani si nezaslúžime všetku 
tú lásku, ktorú nám prejavuješ, keď nám ako dar dávaš svojho jediného Syna. My 
sami v tomto svete blúdime, ale s Ním môžeme kráčať istou cestou, pretože On je 
svetlom, On pozná správny smer, On nás môže viesť, On je našim Záchrancom. 
Ďakujeme Ti za ten dar a prosíme Ťa, pomôž nám, aby sme Ho dnes s radosťou prijali, 
no nikdy v živote Ho nestratili. Kiež pri Ňom verne vytrváme a nikdy na Neho 
nezabúdame, lebo len s Ním môžeme prísť do cieľa, ktorým je Tvoje sväté večné 
kráľovstvo. Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo 
Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám 
dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď 
nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. 
Amen. Sláva Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždy, 
na veky vekov. Amen. 

Na záver spoločne zaspievajme pieseň Tichá noc (evanjelický spevník č.60) 
A teraz už milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha 
Svätého so všetkými nami. Amen. 

 
 Zo života zboru 

 
Seniorátne stretnutie žien v Častkove 
Nedeľné popoludnie 20. 
septembra 2015 (16. nedeľa po 
Sv. Trojici) bolo venované práci 
žien v cirkevných zboroch nášho 
seniorátu. Zástupcovia 
jednotlivých zborov 
predstavovali jednotlivé 
aktivity, ktoré ženy v službe 
Pánovi konajú. Navzájom sa tak 
obohatili o skúsenosti a zároveň 
priniesli inšpiráciu pre ostatných. Prednáškou poslúžila sestra farárka Júlia Štofanová 
– policajná duchovná v OS a OZ v SR.  
 

Poďakovanie za úrody 
V našom zbore sme Službám Božím s Poďakovaním za úrody venovali 19. 

nedeľu po Sv. Trojici (11. októbra 2015). O peknú výzdobu kostola (Lutherova ruža 
z jabĺk a orechov) sa postarali naši katechuméni. 
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Mimoriadny konvent 

 
V 20. nedeľu po Sv. Trojici (18. 

októbra 2015) sa konal v našom zbore 
mimoriadny konvent, zvolaný na 
základe rozhodnutia presbyterstva 
ohľadom odsúhlasenia opravy vzácnej 
pamiatky v našom zbore – Šaškovho 
organa. Všetci prítomní členovia zboru 
s opravou súhlasili. Keďže sa jedná 
o finančne náročnú opravu ako odznelo 
aj na konvente, prosíme všetkých 
štedrých darcov, ktorým záleží na dedičstve našich predkov, aby pri svojich 
milodaroch uviedli ako účel opravu organu. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí doteraz 
prispeli na toto dielo. Každú nedeľu je vyčlenená k tomuto účelu aj samostatná ofera. 
K tomuto účelu slúžia aj utŕžené peniaze z predaja slivkového lekváru a vianočných 
oplátok, ktoré je možné zakúpiť na farskom úrade.   

Služby Božie na cintoríne 
V 22. nedeľu po Sv. 

Trojici (1. novembra 2015) sme 
Služby Božie vykonali na 
cintoríne v Turej Lúke pri 
hroboch brata farára K. Ľ. 
Semiana a evanjelického učiteľa 
V. Badu. Pri tejto príležitosti 
vystúpil aj zborový spevokol. Za 
účasti starších aj mladej 
generácie sme si pripomenuli 
a uctili pamiatku všetkých, 
ktorých povolal Pán Boh na 
večnosť. 

Lampiónový sprievod 
Už 5 rokov sa našou obcou uberá lampiónový sprievod. Myšlienka vznikla 

spontánne, ale nabrala smer tradície. Ustálila sa na 17. november. Je to deň, kedy 
obrazne povedané do našej krajiny zažiarilo svetlo slobody a nádeje. A keďže svetlo 
nádeje potrebujeme všetci, tak si ho musíme niesť životom. 

Tohtoročný 17. november bol síce upršaný, ale takmer 40 účastníkov pochodu 
svetielko nieslo po našej obci aj napriek nepriazni počasia. tešíme sa tomu a 
stretneme sa, ak Boh dá aj o rok, s lampiónmi v rukách, iskierkou radosti v detských 
očiach a možno aj s dáždnikom nad hlavou. 
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Tajničky pre dospelých i deti 
 

!  Vylosovanie správnych odpovedí bude 14.2.2016 -  1. pôstnu nedeľu ! 

 
TAJNIČKA PRE DOSPELÝCH 

Doplň text Lukášovho evanjelia: „Ale anjel 
jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla 

(tajnička) u Boha.“ 

 

 

1. Komu je adresovaný list ap. Pavla so skratkou R 
   2. Doplň text: blahoslavený muž, ktorému Pán nepočíta .... R 4,8 

  3. Komu je adresovaný list ap. Pavla so skratkou G 
   4. Doplň text: ... aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali ......... G 4,4-5 

5. Doplň text: ... Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať ........ tela. G 5,14-16  

6. Koľko kapitol má list apoštola Pavla Galatským? 
    

 

TAJNIČKA PRE DETI 

Doplň text Lukášovho evanjelia: „Narodil sa vám dnes v meste Dávidovom 
(tajnička), ktorý je Kristus Pán.“ 

1. Doplň text piesne: Tichá noc, ..... noc 
  

1. 
    

          

2. Jozef, Mária a malý Ježiš utiekli pred Herodesom do ... 
  

2. 
 

E           
  3. Koľkí králi (mudrci) sa prišli pokloniť narodenému Ježišovi 

  
3. 

  
          

  4. Keď sa Ježiš narodil, nebol v kolíske, ale v ....... 
  

4. 
  

            CH 

5. Ježišova matka sa volala .... 
  

5. 
 

          
   6. Mária bola v požehnanom stave z Ducha ....... 

  
6. 

 
              

 7. Mesto, kde sa narodil Ježiš Kristus 
  

7.                 
 8. Herodes bol (panovník) ... 

  
8. 

 
        

     

Správne riešenia a výhercovia z č.3: 

Tajnička pre dospelých: TVOJU MILOSŤ, Odmenený výherca: Anna Halabrínová –pohár domáceho 
slivkového lekváru 

Tajnička pre deti: KRÉDO, Odmenený výherca: Terezka Gašová –CD Roman Dovala a deti –Vianoce 
podľa mapy Božej 

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

1. 
   

              
  2. 

   
        CH 

    3. 
   

                  

4. 
  

                  
 5.                 

    6. 
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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) 

adventné  stredtýždňové SB  – streda o 17:00 

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

Konfirmačná príprava    piatok 18:00 – v zborovej sieni  

 
Prehľad sviatkov a plánovaných aktivít CZ v Turej Lúke 

 december 2015 – február 2016 
 

19.12.     Seniorátne mládežnícke Služby Božie s VP (Klub iSKejp412) 

20.12.     Živý Betlehem s vystúpením hudobnej skupiny SWITCH ON z Vrboviec 

24.12.     Štedrý večer – Služby Božie o 17:00 

25.12.     1. slávnosť vianočná – Služby Božie o 9:30 

26.12.     2. slávnosť vianočná – Služby Božie o 9:30 s Večerou Pánovou 

27.12.     nedeľa po Vianociach – spojené Služby Božie s CZ Bukovec na Bukovci o 9:15 

31.12      závierka občianskeho roka – Služby Božie o 17:00 

  1.1.        Nový rok, Obrezanie Krista Pána – Služby Božie o 9:30 

  6.1.        Zjavenie Krista Pána mudrcom – Služby Božie o 9:30 

  7.2.        výročný zborový konvent – predpôstna nedeľa – Služby Božie o 9:30 

14.2.       1. pôstna nedeľa – Služby Božie o 9:30 
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Z kroniky cirkevného zboru 

Pokrstení:  

Miroslav Majdlen, Lenka Konkušová, Hana Kubečková, Soňa Matejáková, Timea 
Vetríková, Tereza Omastová, Adam Dugáček 

V nádeji vzkriesenia k večnému životu  sme vyprevadili: 

Zuzana Krč-Konečná vo veku 85 rokov 
Ján Vachula vo veku 82 rokov 
Pavol  Janovíček vo veku 80 rokov 
 
Do stavu manželského vstúpili a manželstvo požehnať si dali: 

Lukáš Maniaček a Janka rod. Blatniaková 
 

PONUKA LITERATÚRY A HUDBY 
 

 
Kalendáre:  

 stolové, nástenné, tranovské 
Čítanie na každý deň:   

Hrad prepevný 
Tesnou bránou 
Chlieb náš každodenný 

Hudba a literatúra pre deti: 
Roman Dovala a deti -  vianočné CD 
s detskými piesňami 
 Janko Neri – Príbeh Divej Kačky 
 Doporučené internetové linky: 
www.chcemviac.com 
www.evs.sk 
 
 

 

 
Turolúcke svetlo – časopis Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Turá Lúka.  
Vydáva: CZ Turá Lúka ECAV na Slovensku pre vnútornú potrebu.  
Redakčná rada: Mgr. Iveta Vachulová, Bc. Vladimír Gašo 
Kontakty na farský úrad: Turá Lúka 106, Tel: 0907 527 333, 034/621 20 23, 

       e-mail: turaluka@ecav.sk,web: www.ecavturaluka.eu 
Vychádza ako štvrťročník. 
Grafická úprava a tlač: agentúra ADUR Myjava. 
 

http://www.chcemviac.com/
http://www.evs.sk/

