
 
 

 

 

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 

 
Dědictví otcú našich 

 
„Nuže jakožto osvícení křesťané a evangelíci, važme sobě chrámu tohto, jako 

těžce vydobytého dědictví otcú našich i važme sobě náboženství našeho, jako věci 
takové, která se nemá vztahovati jen snad na některé dny neb hodiny, ale na celý náš 
život.“  

Tieto slová odzneli v našom turolúckom evanjelickom chráme Božom 14. 
októbra 1838 (18. nedeľu po Sv. Trojici), teda pred 177 rokmi našim predkom pri 45. 
výročí jeho posvätenia. Čo tieto slová môžu povedať dnes nám? Vážime si náš chrám, 
našu cirkev,  naše náboženstvo? Sme verní odkazu našich predkov? Zmenilo sa niečo 
k lepšiemu, či horšiemu? Každá doba má svoje špecifiká, svoju osobitosť, no 
zvestované Slovo, zostáva nezmenené. Vždy boli a budú tí, ktorí toto Slovo odmietali, 
opovrhovali ním, hľadali výhovorky pred vlastným svedomím, ale aj takí, ktorí ho 
prijali. Tak ako v minulosti, aj dnes si Pán povoláva svojich služobníkov, aby niesli kríž 
a nasledovali Ho. Preto obava, či zachováme dedičstvo našich predkov je 
opodstatnená iba vtedy, keď spochybníme samotnú podstatu na čom stojí cirkev a to 
je Petrovo vyznanie: „Ty si Kristus, syn Boha živého“. Ak tomuto vyznaniu zostávame 
verní, cirkev ani brány pekla nepremôžu. Zotrvať v tomto vyznaní, však neznamená 
zapamätať si ho, znamená to prijať ho do srdca. To sa deje iba pri počúvaní Jeho Slova 
v chráme, na biblických hodinách, prijímaním sviatostí (krstu Svätého a Večere 
Pánovej), domácou pobožnosťou a modlitbami. A prejavuje sa skutkami nového 
života v Kristovi. Skutkami, vychádzajúcimi z úprimného srdca, ktoré každý koná 
podľa svojich darov. O využití svojich darov v službe Pánovi píše apoštol Pavol v liste 
Rímskym: „Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy 
nevykonávajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo 
však sme si navzájom údmi. Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá 
nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou; kto dar služby, nech 
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slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje; kto dar napomínania, nech napomína; kto 
dáva, (nech dáva) z úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí 
milosrdenstvo, nech je ochotný.“ R 12,4-8 

Vážme si preto náš chrám ako dedičstvo našich otcov, ťažko vydobyté a vážme 
si našu cirkev, zbor, vieru a náboženstvo, ktoré sa nemá vzťahovať iba na niektoré 
dni, či hodiny, ale na celý náš život. Zotrvajme v Petrovom vyznaní. Čas milosti stále 
trvá a nám, ktorí sme v tejto časnosti Hospodin hovorí skrze svoje Slovo nielen 
v nedele a sviatky v našom chráme, ale chce aj k nám domov. K tomu je však 
potrebné otvoriť a čítať Jeho Slovo, tak ako to robili naši predkovia. Rodičia a starí 
rodičia, ktorí pravidelne čítali Bibliu, modlili sa a spievali doma z kancionálu. Vernému 
ľudu preukazuje Hospodin svoje dobrodenia a o Jeho veľkej milosti pre nás svedčí aj 
222 rokov užívania nášho chrámu k chvále Pánovej. Otvorme teda svoje srdcia a 
prijmime pozvanie od nebeského Otca, ktorý k nám hovorí ústami proroka Ezechiela: 
„Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvŕn, 
i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce, a nového ducha do vášho 
vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité. Dám svojho 
Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, 
zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim 
otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom.“ Ez 36,25-28 

 

Intinkcia – spôsob prisluhovania Večere Pánovej 
 

Už dlhšiu dobu sa v našej cirkvi diskutovalo o spôsobe prisluhovania Večere 
Pánovej, ktorý by bol vhodný pri rôznych infekčných ochoreniach ako sú herpes, 
chrípka či žltačka. Po rôznych návrhoch, ako umožniť „neinfekčné“ prisluhovanie 
kalicha všetkým prijímajúcim sa zhodol bohoslužobný výbor na intinkcii, čo znamená, 
že oblátka je namočená vo víne, teda že jedna substancia príjme druhú – kňaz tak 
podáva oblátku namočenú vo víne. 

Keďže Generálne presbyterstvo intinkciu schválilo ako povolený spôsob 
prisluhovania Večere Pánovej a na Všeobecnej pastorálnej konferencií za prítomnosti 
všetkých troch biskupov boli kňazi oboznámení s jej zavedením, môže sa v cirkvi 
používať. Takto vysvetľuje intinkciu doterajší predseda Bohoslužobného výboru ECAV 
na Slovensku Miroslav Dubek v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier: „kňaz vyzve, 
aby v prvom kole pristúpili tí, ktorí budú prijímať intinkciou. To znamená, že ako prví 
prídu k oltáru tí, ktorí z akýchkoľvek príčin nechcú prijímať zo spoločného kalicha, a to 
z objektívneho i subjektívneho dôvodu. Nechcú v prípade svojho nekomfortného 
zdravotného stavu (herpes, chrípka, nádcha, žltačka a pod.) iných poškodiť, no 
zároveň sa sami nechcú infikovať od iných. Kňaz, ale najmä nikto z prítomných 
nemajú akýmkoľvek spôsobom skúmať ani komentovať takto prijímajúcich ľudí, a to 
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z etického dôvodu. Totiž ktorýkoľvek z nás sa môže kedykoľvek v budúcnosti ocitnúť 
v ich situácii.“  

Pohľadnice z leta 
 

Dobrým zvykom bolo poslať pohľadnicu z miesta, kde sa nám páčilo alebo ako 
spomienku na chvíle, ktoré sme prežili. Ale pohľadnicu možno doručiť aj preto, aby 
sme povedali tým, ktorí to s nami neprežili, že nám chýbali a že v budúcnosti rátame 
aj s nimi. Tieto pohľadnice sú z viacerých podujatí, ktoré sa konali na pôde cirkevného 
zboru alebo bol na nich CZ účastný. 

Prvá sa niesla v duchu 
Zborového dňa pri príležitosti 
343- výročia turolúckej vzbury, 
ktorá sa odohrala 14. júla 1672 
a následne v dňoch 27.-28. júla sa 
konala na Hrajkách poprava 12 
mučeníkov z Turej Lúky, ale aj 
Bukovca, ktorý bol toho času 
fíliou Turej Lúky. Mučeníkmi sa 
stali preto, lebo sa postavili na 
odpor kráľovskému vojsku, aby si 
ubránili kostol za cenu vlastného 
života. Pamätník na Hrajkách je 

miestom, kde prichádzame nielen s ďakovným vencom, ale najmä preto, aby tento 
nemý svedok prehováral ku potomkom viery. Ich odkaz hovorí, že držali spolu v boji 
i v smrti. Preto tento deň sa stal našim Zborovým dňom už po druhý rok jednak na 
službách Božích, ale aj pri započúvaní sa do dejín, ktoré spolu s básňou Zlocha z Turej 
Lúky každoročne zarecituje brat Milan Škarítka. Spolu a dobre nám bolo aj preto, lebo 
sme sa stretli aj pri spoločnom 
obede vo farskej záhrade 
a dokončili sme poobedie 
v chráme detským divadielkom 
„Bez Boha na svete“ od Kristíny 
Royovej, ktorej 155-te výročie 
narodenia si pripomíname v 
auguste. 

Druhá pohľadnica putuje 
z Dožinkovej nedele, ktorú sme 
tohto roku otvárali s FS Kýčer, 
ktorí ako po minulé roky priniesli 
Dožinkový veniec pred oltár do 
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chrámu Božieho. Tohto roku ich sprevádzali aj hostia z Dolnej zeme z Jánošíka, ktorí 
boli účastní tohoročného dožinkového víkendu. Priestor po kázni slova Božieho mali 
ďalší hostia členovia FS zo Sobotišťa, ktorí nám priblížili záver dožinkového 
poďakovania sa gazdu všetkým koscom, ženám i deťom ako aj prisľúbenie oldomášu. 
Najväčšie poďakovanie vyjadrili krásnou piesňou „Vďaka ti za žatvu Bože“ nebeskému 
Gazdovi – Hospodárovi – Hospodinovi, ktorý i tohto roku dal požehnanie k dorobeniu 
každodenného chleba. Milým zakončením služieb Božích bol aj pozdrav niekoľkých 
detí, ktoré sa zúčastnili letného biblického seniorátneho tábora v Kováčovej, ktorý 
sa konal v dňoch 2.-7. augusta 2015. 

Nedávno som počula, že 
v jednom africkom kmeni nemajú 
slovo ďakujem, ale vyjadrujú ho 
slovom „obzri sa“. Preto, keď sa 
končí leto, obzeráme sa za 
všetkými jeho ponukami, akých 
bolo aj počas tohoročných 
prázdnin neúrekom. Každý si 
mohol užiť slnka a vody, či už 
doma alebo v zahraničí. Všetci sa 
môžeme obzrieť a máme na čo 
spomínať a aj za čo ďakovať. 
Takéto obzretie robíme aj v mene 
všetkých 45 účastníkov z Turej Lúky, Myjavy, Chvojnice a Višňového, ktorí posledné 
augustové dni nasadli spoločne do autobusu a smerovali na trojdňový pobyt do 
Pienin. Sprevádzaní krásnym počasím, vravou 13 detí v autobuse a milým šoférom 
sme absolvovali všetko, čo bolo v pláne. Prvou osviežujúcou zastávkou bolo termálne 
kúpalisko vo Vrbove, po ktorom nasledovala prehliadka oboch evanjelických kostolov 
artikulárneho i nového kostola v Kežmarku s výkladom brata seniora Tatranského 
seniorátu. Unaveným dňom a celodennou cestou nám dobre padol nocľah i skutočne 
chutná večera v Goralskom dvore s krásnym výhľadom na Haligovské skaly. Celý 
druhý deň bol venovaný Pieninám, prehliadke Červeného kláštora, 90 min plavbe na 
pltiach po Dunajci a napokon pešej prechádzke do poľskej Štiavnice. Po slnečnom dni 
si v Goralskom dvore každý našiel večerné osvieženie – deti kúpaním v bazéne 
a obdivom domácej minifarmy, starší posedením v príjemnom prostredí a mužskému 
oku neunikla prehliadka strojov, ktoré sa v minulosti využívali v poľnohospodárstve. 
Posledný deň pobytu sme nasmerovali k Starej Ľubovni, kde sme obhliadkou hradu 
a sokoliarskym vystúpením strávili celé dopoludnie. Smerom do Tatier zaliatych 
slnkom sme urobili poslednú zastávku v Tatranskej Lomnici. Keďže sa pred nami 
v plnej nádhere vynímal nad okolím Lomnický štít, tak sa asi polovica zájazdu vybrala 
lanovkou na Skalnaté pleso.  
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Hoci sa náš výlet končil v neskorých večerných hodinách bol plný krásnych 
„obzretí“ naplnených vrúcim „Ďakujeme“.   

Prázdniny sa skončili a všetky deti sa opäť vrátili k školským povinnostiam. 
Preto služby Božie v nedeľu 30. augusta boli pozvaním ku požehnaniu detí skôr ako 
do školských lavíc zasadnú. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí ich do chrámu 
priviedli.  

Mgr.  Iveta Vachulová 

 

Osobnosti našej minulosti 
 

V tomto roku si pripomíname okrúhle výročia viacerých významných osobností 
nášho národa a cirkvi. Medzi ne patrí aj rodák z Turej Lúky, kňaz, národovec, 
spisovateľ, publicista, cirkevný historik, redaktor a organizátor kultúrneho života Ján 
Pavol Drobný (24.6.1880 Turá Lúka - 27.11.1930 Bratislava), vnuk turolúckeho farára 
Karola Ľudovíta Semiana. Patril medzi tých slovenských vzdelancov, ktorí sa popri 
svojom teologickom pôsobení zaslúžili o vzdelanostné a kultúrne pozdvihnutie ľudu. 
Tento rok si pripomíname 135. výročie narodenia a 85 rokov od jeho úmrtia. Život 
a pôsobenie Jána Pavla Drobného podrobnejšie opisuje PhDr. Jarmila Slezáčková vo 
svojej publikácii NAŠI NÁRODNÍ DEJATELIA.  

Ďalšou významnou osobnosťou našich dejín, ktorá v histórií nášho národa 
zanechala hlbokú stopu bol syn Samuela Štúra, učiteľa evanjelickej školy v Uhrovci - 
Ľudovít Štúr (28.10.1815 Uhrovec – 12.1.1856 Modra), ktorého 200. výročie 
narodenia si pripomenieme 28. októbra. V tejto spomienke možno netreba 
pripomínať, že  bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a 
vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia, 
kodifikátor slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských 
nárečiach (okolo 1843), jeden z vedúcich účastníkov Slovenského povstania v 
rokoch 1848 – 1849 a poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen v rokoch 1847 –
 1848.  Možno skôr spomenúť niektoré jeho myšlienky z diel Slovanstvo a svet 
budúcnosti či Starý a nový vek Slovákov: 

„Kto si nevyvolil znášať príkoria na obranu spravodlivosti, ten nepoznal jej 
svätosť.“ 

„Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské 
konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to „ostatné“, teda len o svetské veci, rad 
za radom upadli, a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý.“ 

 „O tom, čo je to pravda, hovorí podrobne Kristus, keď určuje povinnosti človeka 
ako takého a keď ich nám, ktorí sme okolo neho zhromaždení, kladie na srdce.“ 

„Otvorte svoje dlho stiesnené srdcia, Slovania, naberte s Božou pomocou 
odvahy k činom!“ 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A9_obrodenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/1843
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_povstanie
https://sk.wikipedia.org/wiki/1848
https://sk.wikipedia.org/wiki/1849
https://sk.wikipedia.org/wiki/Poslanec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uhorsk%C3%BD_snem
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvolen
https://sk.wikipedia.org/wiki/1847
https://sk.wikipedia.org/wiki/1848
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Tajničky pre dospelých i deti 
! Vylosovanie správnych odpovedí bude 29.11.2015 -  1. Adventnú nedeľu ! 

TAJNIČKA PRE DOSPELÝCH 

Doplňte Žalm: "Na (tajnička) myslíme, ó Bože, uprostred Tvojho chrámu." 
  

 

1. Doplňte Žalm 1 "Bude ako ..... 
zasadený pri vodných tokoch atď." 

2. Koľko veršov má tretí žalm? (slovom) 
3. Komu chce spievať žalmista v 

trinástom žalme, lebo mu dobre 
učinil? 

4. Doplňte Žalm 17 "Po ....... cestách 
pevne kráčam; a neklátia sa moje 
kroky." 

5. Doplňte Žalm 23 "Hospodin je môj 
pastier, ....... mať nedostatku." 

6. Slovo, ktorým končí Žalm 41 
7. Doplňte Žalm 51 "Srdce ..... stvor mi, 

ó Bože, a obnov vo mne ducha 
pevného!" 

8. Ktorým slovom začína i končí  Žalm 147? 
9. Doplňte Žalm 148 "Chváľte Hospodina z nebies, chváľte Ho na ..........!" 
10. Doplňte Žalm 149: "Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude; pokorných ozdobuje ......." 
11. Počet žalmov v Biblii (slovom) 

 

TAJNIČKA PRE DETI 

Pieseň v ktorej vyznávame svoju vieru v Trojjediného Pána Boha sa nazýva .... (tajnička) 

1. Doplň text piesne č.229 "Boh náš je ....." 1. 
 

          
    2. Prvé slovo našej evanjelickej hymny (peseň č. 263) 2. 

   
        

   3. Doplň text piesne č. 184 "Oslávme Boha ......." 3.               
   4. Počet piesní v našom evanjelickom spevníku? (slovom) 4. 

  
                

5. Doplň text piesne č. 498 "Ži krásne v časnom ......" 5. 
 

            
    

Správne riešenia a výhercovia z č.2: 

Tajnička pre dospelých: SYN BOHA ŽIVÉHO, Odmenený výherca: Zuzana Plešová – kniha o živote 
a diele majstra Jana Husa 

Tajnička pre deti: JAN HUS, Odmenený výherca: Kristínka Chalúpková – 50% zľava - výlet plťou na 
zborovom zájazde 

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

1. 
    

          
   

2. 
   

          
    

3. 
 

                      

4. 
  

          CH 
    

5. 
  

              
   

6. 
    

        
    

7. 
    

          
   

8. 
 

                
   

9. 
  

                CH 
 

10. 
  

            
    

11.                         
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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  

Konfirmačná príprava    piatok 18:00 – v zborovej sieni  

 

 
Prehľad sviatkov a plánovaných aktivít CZ v Turej Lúke 

 október – december 
 

  4.10.           pamiatka posvätenia chrámu  (222. výročie) – „turanské hody“  9:30 

11.10.           poďakovanie za úrody zeme  9:30  

31.10. pamiatka Reformácie 17:00  

17.11. lampiónový sprievod v Turej Lúke 

29.11. 1. adventná nedeľa 

  5.12.  Mikuláš v dedine 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              POZVÁNKA 
V nedeľu 1.11.2015 sa o 10:00 pri príležitosti Pamiatky zosnulých budú 

konať 

Služby Božie na cintoríne 

v Turej Lúke pri hrobe br. farára K.Ľ. Semiana. V prípade nepriaznivého 

počasia sa presunieme do Domu smútku. 

Všetci sú srdečne vítaní. 
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Z kroniky cirkevného zboru 

Pokrstení:  

Klára Petrášová, Daniel Krč, Sofia Majdlenová, Katarína Anna Gašová, Matúš Krček, 
Martin Holič, Martin Holič st, Natália Omastová 

V nádeji vzkriesenia k večnému životu  sme vyprevadili: 

Ján Adámek vo veku 86 rokov 

Do stavu manželského vstúpili a manželstvo požehnať si dali: 

Daniel Krč a Zuzana rod. Kubicová 
Jaroslav Mareček a Kristína rod. Podmajerská 
 

Krst v rámci Služieb Božích 

„Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je 
kráľovstvo Božie.“ 

          Mk 10,14 
Za účasti hostí 
z Evanjelickej 
bohosloveckej 
fakulty bola 23. 
augusta 2015 v rámci 
Služieb Božích 
prislúžená sviatosť 
Krstu svätého 
Kataríne Anne 
Gašovej. Pri tejto 
príležitosti vystúpil 
spojený spevokol CZ 
Turá Lúka spolu so 
spevokolom CZ Myjava, krst vykonal prodekan EBF UK Mgr. Milan Jurík PhD.  
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