
 
 

 

 

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 
 

V rukách držíte prvé číslo časopisu Evanjelického cirkevného zboru v Turej 
Lúke. Dostal pomenovanie Turolúcke svetlo, pretože je určený všetkým turolúčanom. 
Svetlo preto, lebo nikto z nás nechce žiť v tme, ale vo svetle. Žiť vo svetle znamená aj 
mať prehľad o dianí okolo nás. To je aj prvoradou úlohou tohto časopisu – priniesť 
informácie do našich domácností o podujatiach, ktoré sa na pôde cirkevného zboru 
pripravujú a adresovať tak srdečné pozvanie každému, kto si tieto riadky prečíta. Naša 
túžba je tento štvrťročník zostavovať tak, aby si v ňom našiel každý niečo čo ho 
zaujme, alebo povzbudí v každodennom živote. Taktiež dáme radi priestor na vaše 
príspevky alebo osobné postrehy. Prvé číslo Turolúckeho svetla vychádza k 
Veľkonočným sviatkom. Skôr ako tieto sviatky otvoríme posledné dve nedele Smrtná 
a Kvetná sú spojené s pašiovým čítaním na službách Božích. Zelený štvrtok už tradične 
podvečer o 17.00 hod. slávime ustanovenie Večere Pánovej podľa vzoru poslednej 
večere Ježiša Krista s učeníkmi. Veľký Piatok deň Ježišovej smrti a obete uzatvára 
pašiové čítanie ráno o 9.30 hod. Obe Veľkonočné slávnosti vzkriesenia a radosti sa 
budú konať na slávnostných službách Božích v nedeľu i v pondelok ráno o 9.30 hod. 
Počas druhej slávnosti bude zvestovať slovo Božie brat farár Ján Sadloň, farár 
susedného cirkevného zboru v Bukovci.  

Verím, že zvesť Turolúckeho svetla bude požehnaním pre naše rodiny. 

Veľkonočné víťazstvo pravdy 

Text: Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden 
druhému. Preto milujte pravdu a pokoj! Zachariáš 7,9. 8,19 

Milí bratia a sestry! 
Pravda víťazí! Toto heslo a jemu podobné poznáme predovšetkým z období, kedy 
pravda žila v neslobode alebo žila pod útlakom nepravdy a klamstva. Poznáme ju aj 
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ako sloganové heslo novembrovej revolúcie v 89 roku, kedy sa našej vlasti otvorili 
hranice a po totalitnom režime aj naša kresťanská cirkev nastúpila cestu ku slobode 
vyznania viery. Čo nám táto sloboda vyznania viery priniesla? Mnoho možností, ako 
osloviť človeka, ako priniesť pravdu do nášho života a jej poznanie. Od toho času sa 
začalo slobodné vyučovanie náboženstva na školách, vydávanie časopisov, ktoré nie 
sú pod kontrolou štátu, vysielanie v rozhlase a televízii, náboženské diskusie na 
internete, slobodné zhromažďovanie ľudí na verejných priestranstvách, začali sa 
vytvárať rôzne zariadenia evanjelickej diakonie, verejne sa pomáha v duchu 
kresťanskej lásky ľuďom v núdzi, koná sa verejná prezentácia cirkvi vo svete, prestalo 
perzekvovanie po návšteve chrámov či konfirmácie.  A to všetko, aby bolo zjavné, že 
pravda víťazí! 
Toto heslo je veľmi výstižné pre veľkonočné ráno. Lebo pravda zvíťazila práve na 
Veľkú noc. Čo je to za pravda. Pravda o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Pravda o tom, 
že smrť zakúsila najmocnejšiu porážku v dejinách. Pravdu o ľudskom živote, ktorý 
nekončí smrťou, ale má nádej vzkriesenia. Pravda, že náš život nie je v našich 
rukách, ale v rukách všemocného Boha.   
V ruskej cirkvi majú jeden veľmi pozoruhodný veľkonočný zvyk: Veľkonočný 
smiech! Posmievajú sa ním diablovi a svojmu vlastnému srdcu, ktoré chcelo zadržať 
víťazstvo Božieho Syna a neuznať Jeho zmŕtvychvstanie.  
Tu však neplatí, že každý má svoju pravdu. Keby to platilo, dali by sme za pravdu 
tým, ktorí po Ježišovom vzkriesení rozprávali, že Ježiš nevstal, ale že Jeho učeníci 
ukradli Ježišovo telo. V Matúšovi čítame, že táto zvesť je rozšírená medzi Židmi až 
dodnes a pôsobí neveru.  
Pravda víťazí. Toto nie je iba fráza. Ale je to veľké heslo veľkonočných sviatkov. 
Táto pravda víťazí však v skrytosti. Podobne ako sa zrodilo víťazstvo pravdy 
v noci, v hrobe. Tam, kde to už nikto alebo len málokto čakal. Mnohí čakali víťazstvo 
pravdy skôr ako Ježiš pôjde na Golgotu. Víťazstvo pravdy čakali tí, ktorí si 
v Getsemanskej záhrade mysleli, že odzbrojí vojakov a nedá sa zajať. Čakali to tí, 
ktorí kričali, aby Ježiš zostúpil z kríža, ak je Božím Synom má tú moc a nič ho 
nezastaví. Ale pravda už vtedy víťazila, rodila sa už v tých momentoch, keď Ježiš 
prijímal vôľu svojho Otca a neprotivil sa tomu, čo bolo potrebné dokonať. Ale naplno 
pravda zvíťazila práve v tú noc, ktorá sa stala Veľkou. V noci a v hrobe, kdeby ju 
naozaj nikto nečakal. 
Je to pre nás veľká výzva. Pravda sa rodí tam a v takých momentoch, keď to 
nečakáme. Rodí sa vtedy, keď sme pred Bohom úprimní a otvoríme sa mu. Vtedy, keď 
sme ochotní prijímať Jeho vôľu. Vtedy, keď si priznáme, že sme voči Bohu veľkí 
dlžníci. Pravda víťazí v každom ľudskom srdci, ktoré si uvedomí ako veľmi potrebuje 
Božiu pomoc.  
Avšak, aby táto pravda mohla víťaziť, musíme dovoliť Bohu, aby zázrak 
zmŕtvychvstania nastal aj v nás samotných. Musíme kriesiť v sebe túžbu po morálke. 
Umŕtvovať v sebe starého Adama a každým dňom nechať povstávať nového Adama.  
Ľudstvo veľmi potrebuje návrat k Božím prikázaniam. Musíme sa my sami mať na 
pozore, čo zamestnáva našu myseľ. Nad čím rozmýšľame, aké slová nechávame 
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vychádzať z úst, ktorým smerom sa uberajú naše myšlienky a činy. Či svojim životom 
Boha oslavujeme alebo zarmucujeme.  
Spomínané heslo: Pravda víťazí mala v piesni aj jedna slovenská kapela. V tejto piesni 
sa spieva: 

Svet je iný než som myslel 
Svet je smutne skutočný 
Prázdni ľudia chcú v ňom vládnuť 
Smejú sa nám do očí 
Žiadna pravda sa im nehodí 
Svet sa bojí prázdnych ľudí 
Na dušu mu siahajú 
Keď sa proti tomu bráni 
Nôž mu na krk dávajú 
Žiadna pravda sa im nehodí 
Aj tak ju nikdy nezabijú 

Tá nikdy nezomrie 
Žije aj keď ju práve nechcú 
A nikto pred ňou neutečie. 
Pravda víťazí 
pravde čas nevadí 
ani lesk všemocných peňazí 
pravda víťazí 
ak ju sám nezradíš 
pravda vždy zvíťazí 
zvíťazí 

Pravda zvíťazila a ten, ktorý bol podľa mnohých zrazený na kolená, porazil 
všetkých. Zažil zázrak vzkriesenia! Kto za týmto zázrakom stál? Kto sa postaví na 
stranu pravdy? Boh v trojici jediný! A verte, že On koná ďalej! Či nevidíte, už to raší, 
lebo aj dnes Pán Boh kriesi v nás vieru, povzbudenie, odvahu nebáť sa a dôverovať.  

 
Mgr. Iveta Vachulová 

zborová farárka 
 

Veľkonočná 
 

Stratil sa nám náš Ježiš milý, 
hľadajte kam Ho položili! 

Vstal z hrobu, niet Ho - Ježiš náš. 
Porazený je Satanáš. 

 
Vstal z hrobu ráno - znejte chvály! 

Domov sa ženy ponáhľali.. 
Porazil hriech i porobu, 

niesli zvesť ženy od hrobu. 
 

Víťazstvo zlostník čaká márne, 
dielo spásy je dokonané! 
Na kríži bol zohavený, 

hriešnik si pekla zbavený! 
         

                        Z. P. 
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Tajničky pre dospelých i deti 
 

Správne odpovede budú vylosované v nedeľu 10.mája (Deň matiek) v rámci 
služieb Božích 

 
1. Kto súdil Ježiša? 
2. Učeník, ktorý zaprel Pána Ježiša 
3. Telo Pána Ježiša uložili do... 
4. Kto bol ukrižovaný s Ježišom? 
5. Boh je náš... 
6. Rajský zvodca 
7. Keď Peter zaprel, ozval sa.... 
8. Kniha kníh 
9. Pavlovo povolanie 
10. Po búrke vidieť.... 
11. Dávidov múdry syn 
12. Ježiš a dvanásti.... 
13. V kostole je.... 
14. Zápas 
15. Najmladší syn Izaja 
16. Prvé ročné obdobie 
17. Spal v jame s levmi 
18. Postieľka Pána Ježiša 
19. Ježiš položil za nás svoj.... 
20. Hlavná časť služieb Božích 
21. Neveriaci učeník 

 

Kto je dobrý pastier? 
 
Odpoveď je ukrytá v obrázkovej 
tajničke 
 
Riešenie tajničky na čistom papieri 
s menom a adresou doručte prosím 

na farský úrad v Turej Lúke. 
 

Kontakty na farský úrad: 
Turá Lúka 106 
Tel: 0907 527 333, 034/621 20 23 
e-mail: turaluka@ecav.sk 
web: www.ecavturaluka.eu 

 
 

mailto:turaluka@ecav.sk
http://www.ecavturaluka.eu/
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Z tohtoročných podujatí a aktivít 
cirkevného zboru 

Detský karneval  
31. január 2015 

 Tak ako tradične, aj tohto roku sa 
v Turej Lúke počas fašiangov uskutočnil 
karneval. V sobotu 31.01.2015 OZ 
Turolúcky prameň pripravilo pre všetky 
deti a ich rodičov karnevalovú zábavu 
s témou Shrek. Do ,,bažiny,, prišlo veľa rozprávkových postavičiek pozrieť a podporiť 
Shreka v hľadaní svojej lásky a nových kamarátov. Prišli šmoulinka, lienka, včielky, 
víly, princezné, čarodejník, chobotnička, rytier, Mickey Mouse aj so svojou priateľkou 
Minie, zajko, kuchár, policajt, sestrička, futbalista, pirát, strašiak do maku a veľa veľa 
ďalších. Za to by sme sa chceli rodičom poďakovať, že detičkám pripravili krásne 
masky aby mohli za Shrekom prísť. Tak isto sa chceme poďakovať sponzorom za 
darčeky do tomboly pre detičky, z ktorej mali velikánsku radosť. Odvážni rodičia, ale 
i priatelia OZ Turolúcky prameň, ukázali svoju kreativitu i na Karnevalovej zábave 
pre dospelých. Aj keď masiek už bolo pomenej, zábava bola vynikajúca, k čomu 
prispel i náš DJ pán Chalúpka.  

Veríme že sa všetkým páčilo a tešíme sa na stretnutie pri ďalšej podobnej akcii 
pre detičky i dospelých. 
          Simona Gábová 

 

POĎAKOVANIE 
 

 

Ďakujeme Vladkovi Výdurkovi za 16 
rokov služby za organom v našom 

zbore. 

 

Nech Pán Boh požehná Tvoje ďalšie 
kroky. 
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Výročný účtovný konvent cirkevného zboru s prečítaním 
kňazskej správy 
15. február 2015 

 V predpôstnu nedeľu 15. februára sa konal v rámci služieb Božích výročný 
účtovný konvent, na ktorom bola prečítaná kňazská správa za uplynulý rok Pána 2014. 
Sestra farárka sa prihovorila úvodnou kázňou na text z knihy Prísloví: „Počiatok 
múdrosti je bázeň pred Hospodinom a poznať Najvyššieho je rozumnosť.“  
Príslovia 9,10. Úvodné slovo kázne bolo zamerané na vyučovanie, na pravé poznanie 
múdrosti, múdrosti o ktorej píše Apoštol Jakub: „Kto je medzi vami múdry a 
rozumný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti! 
Ale ak máte horkú vášnivosť a hašterivosť v srdci, nevychvaľujte sa a neklamte 
proti pravde. Toto nie je múdrosť zhora, ale pozemská, zmyslová, démonická. 
Lebo kde je vášnivosť a hašterivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. Ale 
múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, krotká, 
poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva. A 
ovocie spravodlivosti rozsieva sa v pokoji tým, čo tvoria pokoj.“  List Jakuba 3,13-
18.  

Po kázni nasledovalo zhodnotenie minulého roka, teda udalostí, ktorými náš 
cirkevný zbor minulý rok žil. Či už to bol bohoslužobný život a teda hlavné služby 
Božie počas nedieľ a sviatkov na ktoré podľa štatistiky prichádza v našom zbore iba 
5,7%  jeho členov. Tu patríme v rámci seniorátu medzi zbory s najnižšou účasťou. 
Ďalej nasledovali štatistiky prisluhovania sviatostí (Krst svätý a Večera Pánova) 
a bohoslužobných výkonov (sobáš či pohreb). Sviatosť Krstu svätého bola prislúžená 
22- krát. Pre každý cirkevný zbor je radosť prijať nového kresťana medzi seba, preto 
je potešujúce, ak sa rodičia rozhodnú pre krst v rámci služieb Božích. Minulý rok sa 
tak v našom zbore udialo 2x a to v júni Natálií Kuchtovej a septembri Samuelovi 
Holičovi. Je dôležité pamätať na Božie zasľúbenie z 1. Žalmu a síce, že ak sa dieťa 
stane členom cirkvi a má živý kontakt s Božím slovom v chráme, skrze rodičov, 
krstných rodičov a starých rodičov, bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, 
čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.  

S vďakou voči Pánovi môžeme konštatovať, že naše rodiny minulého roku 
neboli priamo poznačené ťažkými tragédiami úmrtia mladých ľudí či detí alebo 
samoúmyselným poškodením. Je to milosť od Boha, ktorú si musíme vážiť. 

Popri bohoslužobných výkonoch boli rozobraté vnútromisijné podujatia 
a vnútromisijná práca. Medzi ne patrí práca spevokolu či spoločné aktivity ako Zlatá 
konfirmácia, zborový deň, letný seniorálny biblický tábor, dožinková slávnosť, 
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zborový zájazd či živý Betlehem. Na príprave mnohých z týchto podujatí sa podieľa 
popri cirkevnom zbore aj OZ Turolúcky Prameň. 

V závere Kňazskej správy odznelo poďakovanie od sestry farárky obetavým 
členom cirkevného zboru. Nech im Pán Boh vynahradí ich čas strávený v službe zboru 
hojným požehnaním. 

Rovnako odznelo poďakovanie deťom, ktoré reprezentovali minulý rok náš 
cirkevný zbor na prvom ročníku seniorálnej súťaže v speve a hre na hudobný nástroj 
„Dávidova harfa“. Boli to: Matúško Vachula (spev, získal prvé miesto), Vladko Gašo 
(hra na flautu, získal prvé miesto), Patrik Borák (hra na harmoniku, získal tretie 
miesto), Anetka Sopóciová (prednes) a Lucka Smolíčková (hra na flautu). Celá 
kňazská správa je zverejnená na internete (web stránka zboru: 
www.ecavturaluka.eu). Za vytvorenie a spravovanie stránky patrí web majsterke 
Miške Halabrínovej srdečné poďakovanie.   

                          Vladimír Gašo 

 

 

Prehľad sviatkov a plánovaných aktivít CZ v Turej Lúke apríl – jún 

2. apríl                 Zelený štvrtok – služby Božie s Večerou Pánovou o 17:00 
3.apríl  Veľký Piatok – služby Božie s Večerou Pánovou o 9:30  
5.-6.apríl  Veľkonočné sviatky – slávnostné služby Božie o 9:30 
17.-19. apríl  víkendovka konfirmandov (Veľký Slavkov) 
26. apríl  Dávidova harfa – detská súťaž v speve a hre na hud. nástroje 
   v Brezovej pod Bradlom – seniorálne stretnutie 
3. máj slávnosť konfirmácie 9:30 (konfirmačné požehnanie prijme 16 

konfirmandov) 
10. máj  nedeľa venovaná Dňu matiek 
14. máj  zborové presbyterstvo 17:00 
17. máj  Zlatá konfirmácia – 50 rokov od prvého prijímania Večere Pánovej 
23. máj  športové dni mladých v Skalici – seniorálne stretnutie 
24.-25. máj  Svätodušné sviatky – slávnostné služby Božie o 9:30, 17:00 
7. jún   seniorálne stretnutie detí pri príležitosti dňa detí v CZ Košariská 
14. jún   seniorálne stretnutie spevokolov spojené s prehliadkou v Prietrži 

 

http://www.ecavturaluka.eu/
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OZNAMY CZ Turá Lúka 
Služby Božie   nedeľa 9:30 v chráme Božom (počas zimných mesiacov 

zborová sieň CZ), 1. nedeľa v mesiaci s Večerou Pánovou 
2.nedeľa v mesiaci – Nešporné služby Božie u Belanských 
14:00 (požiarna zbrojnica) 

Konfirmačná príprava  pondelok 14:30 – 16:15 zborová sieň CZ 
Detská besiedka    nedeľa 9:30 – stretnutie v chráme, potom presun do zborovej 

siene  
piatok 15:30 – zborová sieň 
 

Z kroniky Cirkevného zboru: 
Pokrstení: Natália Mikulcová od Vankov 

V nádeji vzkriesenia k večnému životu  sme vyprevadili: 

  Annu Holičovú rod. Holičovú vo veku 86 rokov 
  Annu Vičíkovú rod. Podzámsku vo veku 79 rokov 

 

 

 

Tlač tohoto vydania 
finančne zabezpečila 
formou sponzorského 

daru firma  

STONE INDUSTRY 
s.r.o. 

KAMENÁRSTVO 
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