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Prameň sPod makyty
časopis Evanjelického a.v. cirkevného zboru Lazy pod Makytou 

• • •• • •
„Vy sa nebojte, lebo viem, 

že hľadáte Ježiša,  
toho ukrižovaného!“

(Matúš 28, 5)

P riatelia, známi, spolužiaci, spolupracovníci 
nám občas položia otázku: „Kde sa dá Ježiš 

nájsť? Je to možné iba v kostole? Kde Ho hľadáme, ak 
to je vôbec možné...?“ 

Pravda je tá, že vzkrieseného Pána 
Ježiša je možné nájsť nielen v kostole, 
ale i v prírode, v spoločnosti, vo 
vlastnom dome.  On sa nám prihovára 
v situáciách bežného života, - šepká 
nám cez hlas svedomia, - prehovára k 
nám cez čítané alebo počúvané slovo 
Božie v kostole, v zborovej miestnosti, 
či pri domácej pobožnosti. 

Pán Boh sa zjavuje v histórii, 
vo svedomí, cez povzbudenie či 
napomenutie iného človeka, ale najpresnejšie cez 
slovo Biblie. Ak to umožňujú zdravotné a spoločenské 
podmienky, je dôležité navštevovať služby Božie, 
pretože počas nich sa o Ňom hovorí, zvestuje a spieva 
v najkoncentrovanejšej forme i podobe. Doma či v 
prírode sme zase pri hĺbaní nad Bibliou menej rušení 
rôznymi podnetmi.  V rámci úprimného hľadania 

nečítajme konšpirácie a otáznikové domnienky 
redaktorov bulvárnych novín, ale sa pýtajme tých, 
ktorí majú viacročnú skúsenosť viery a spoločenstva 
s Pánom Bohom. Tešme sa zároveň z toho, že Biblia 
nie je v našom štáte zakazovanáná, ako v iných 
kultúrach, náboženstvách, - že sa dá kúpiť v každom 
väčšom kníhkupectve, zapožičať si, či dostať zdarma 
v každom cirkevnom zbore, alebo čítať na internete.
Každý malý krôčik je dôležitý. Ale najdôležitejšie 

je mať a snažiť sa o každodený život 
s Trojjediným Pánom Bohom v 
modlitbe, čítaní Biblie, kvalitnej 
literatúry a normovaní svojich 
skutkov ich odkazom...

Hľadajme živého, pravého Boha 
Biblie, - nie toho, akého nám ponúkajú 
povery, tradície, ľudské domnienky. 
Každá snaha je chvályhodná, 
ale dôležitejšie je nežiť v klame 
a neposúvať rozhodnutia na neskôr...

Hľadajme Ježiša, ktorý je tak mocný, že vstal  
z mŕtvych. Ani smrť nebola pre Neho obmedzením, 
limitom. Hľadajme pravého Boha a pravého 
človeka Ježiša Krista, pretože nájsť Ho je vôbec tá  
najhodnotnejšia a najperspektívnejšia výhra...

■ Peter Fabok
                                                               zborový farár

        Krása okolo nás... *  foto: Kristína Valjentová

„Nie sklamanie, nie beznádej, 
ale život nový. Nie plač, nie 

planý dej, ale radosť v Ježišovi!
Ó Kriste, poteš nás, posilni

i v tento deň, - pokojom naplň, 
zvesťou, že Ty si Ten,

Komu sa veriť i žiť oplatí, 
a s Tebou nič nikto nestratí!
Len získať možno viac než 

predstaviteľné, dotknúť sa Ťa
a zažiť vzkriesenie!“ 
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z kňazskej výročnej správy 

• • •• • •
Z výročnej kňazskej správy

za občiansky rok 2019

P riemerná účasť na bohoslužbách činila v našom 
zbore spolu 77 veriacich, čo znamená  12,7 % 

spomedzi 608 registrovaných evanjelikov z Lazov pod 
Makytou. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 
2011 sa oficiálne prihlásilo k ECAV na Slovensku 642 
obyvateľov. Najvyššia návštevnosť bola už tradične na 
Štedrý večer, kedy bolo účastných 400 prítomných, 
- na I. slávnosť veľkonočnú - 110 prítomných a na I. 
slávnosť vianočnú - 138.

Organový sprievod zabezpečoval kvalitne a 
zodpovedne počas celého roka zborový kantor 
Milan Michňo, ktorému aj z tohto miesta ďakujem 
za stálu ochotu a obetavosť. Br. kantor Michňo 
pripravil v uplynulom roku pre biskupov, účastníkov 
spevokolu Nitria a hostí CD „Niečo zo života Ježiša 
Nazaretského“. Úvodnú pieseň počas služieb Božích 
pri príležitosti 160. výročia pamiatky posvätenia 
chrámu doprevádzala na organe Noemi Faboková.
S br. kantorom chodíme vykonať bohoslužby, 
prislúžiť Večeru Pánovu a navštíviť našich rodákov 
do penziónu Chmelinec v Púchove. Začali sme takto 
navštevovať aj penzión Katka v P. Bystrici a penzión 
Hubertus v Púchove.

Vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy 
prebieha v priestoroch ZŠ Lazy. Náboženskú výchovu 
navštevuje na I. st. 20 žiakov a na II. st. 24 žiakov, 
spolu 44. Z tohto miesta ďakujem všetkým rodičom 
a starým rodičom, ktorí prihlásili svoje deti, vnúčatá 
na náboženskú výchovu. Spolupráca s vedením školy 
je tradične na výbornej úrovni.

XIII. vydavateľský ročník má za sebou náš zborový 
časopis s názvom Prameň spod Makyty, ktorý 
pripravujem redakčne i graficky. Opäť zdôrazňujem, 
že uvítam články, príspevky od našich čitateľov. 
Správy zo všetkých najdôležitejších vnútrozborových 
udalostí vyšli počas roka práve v našom zborovom 
časopise. Z tohto miesta opäť ďakujem štedrým 
darcom z nášho zboru, ktorí umožňujú tlač 
nášho časopisu v púchovskej tlačiarni ASSA.  
Od 17. novembra bol k predaju náš lazovský stolový 
kalendár na občiansky rok 2020.

Detská besiedka sa konala počas nedieľ okrem 
slávností a sviatkov v zborovej miestnosti od 10.45h. 
Mladšiu besiedku navštevuje cca 12 detí, staršiu 
besiedku cca 9 detí. 
Dňa 9. júna – na MDD, sme scénku o tom, aké 
jednoduché je dostať sa do hriechu a o tom, že jedine 
Pán Ježiš nás môže z neho vyslobodiť. Rozprávali 
sme sa aj o dôležitosti spoločenstva, o tom, že sme 
jedno telo a Pán Ježiš naša hlava. Každý z nás je pre 
spoločenstvo dôležitý, či už je maličký alebo dospelý. 
(súčasťou boli súťažné aktivity, odmeny, skákací hrad, a i.)
Dňa 6. augusta – Zmrzlinová párty, na ktorej sme hrali 
scénku Podobenstvo o stratenom synovi (v modernej 
verzii) a rozprávali sa o Božej láske k nám. Hrali sme 
zaujímavé hry, vyrábali si papierové zmrzliny, skákali 
v skákacom hrade a samozrejme jedli zmrzlinu. 
- 15. decembra - špeciálna vianočná besiedka, na ktorej 
sme spoločne veľkí aj malí pozerali rozprávku Šťastná 
hviezda (o somárikovi, ktorý sprevádzal Máriu a 
Jozefa do Betlehema a videl Ježišovo narodenie). Mali 
sme aj vianočné koláčiky, čaj a popcorn. 
Počas roka sme na oboch besiedkách preberali 
život Dávida. Menší besiedkári ďalej pokračovali 

Práve v tomto čase, keď sa nemôžeme stretávať 
vo svojich zboroch, seniorátoch, dištriktoch alebo na 
celoslovenských akciách, vás pozývame na facebookovú 
stránku ECAV s vami. 
Denne tam nájdete nové informácie o dianí v cirkvi, 
zaujímavosti, pozvánky, zamyslenia, biblické texty 
a mnohé iné. Stačí, ak si na Facebooku vyhľadáte 
"ECAV s vami" a dáte LAJK stránke."
https://www.facebook.com/ecavsvami/

Ak máte niečo zaujímavé, čo by ste chceli zdieľať na 
FB ECAV s vami, dajte nám o tom vedieť. Buď priamo 
cez FB Messenger na ECAV s vami alebo mailom na  
media@ecav.sk

Už dnes ďakujeme za vašu spoluprácu, 
ktorá je veľmi vzácna a potrebná. 
                                         #ecavonlinekoro 

https://www.facebook.com/
ecavsvami

www.ecav.sk
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Oznamy 
■ súčasťou tohto i nasledujúceho vydania Prameňa 
spod Makyty bude tlačivo na poukázanie 2% z dane 
príjmov za rok 2019 na prácu nášho občianskeho 
združenia Prameň spod Makyty. Naše občianske 
združenie dotuje naše detské i dorastové tábory, Du- 
chajovej jablonku, Kýčerského spievanky, Turnaj A.  
Roya, vydávanie kníh, publikácií a podobne. Tlačivo je  
k dispozícii i v elektronickej podobe na webstránke 
aj FB nášho zboru. Pôvodný termín bol do 30. apríla 
2020, ale z dôvodu aktuálnej spoločenskej situácie sa 
termín posúva približne o 2 mesiace. Vyplnené tlačivá 
Vyhlásenia a Potvrdenia prosíme vhodiť do farskej 
poštovej schránky a zb. farár ich doručí na Daňový 
úrad v Púchove, prípadne ich môžete osobne poslať, 
či doručiť na podateľňu Daňového úradu.    Ďakujeme!
■ záznamy nedeľných i stredotýždňových služieb 
Božích bez účasti verejnosti môžete sledovať 
prostredníctvom našej webstránky a Facebooku.
■ ďakujeme všetkým rodinám, ktoré venovali finančný 
milodar na chod nášho cirkevného zboru.
■ predbežný návrh termínov zborových podujatí

- pamiatka posvätenia chrámu, - 13. september
- Zlatá konfirmácia, - 20. september
- slávnosť Konfirmácie, - 27. september 2020

• • •• • •

ilustrácia:  Ráchel Fujeríková

v biblických príbehoch SZ postupne od stvorenia 
sveta. Na staršej besiedke sme preberali materiály 
Svet, ktoré hovoria o vzniku sveta a Božom pláne pre 
nás. V mesačníku Dúha, vydavateľstva Tranoscius bol 
publikovaný fotočlánok o práci našej detskej besiedky.

Stretnutie a biblická hodina dorastu prebiehala 
každý piatok od 17. 30 hod. a stretnutie a biblická 
hodina mládeže v sobotu od 19. 00 hod. v zborovej 
miestnosti počas celého roka. Priemerná účasť na 
doraste okolo 14, priemerná účasť na mládeži 9. Medzi 
nás prichádzajú mladí zo Záriečia, Púchova i Považskej 
Bystrice. Chlapčenské skupinky sa stretávali aj počas 
týždňa a dokonca aj v čase letných prázdnin.  Mládež 
sa pravidelne zúčastňuje v zborových priestoroch CZ 
ECAV Púchov tzv. E klubov, na ktorých sa stretávajú 
spolu s mladými z Púchova, P. Bystrice, Záriečia. 
Okrem týchto aktivít mládež vystupuje s piesňou počas  
slávnostných službieb Božích, slávností konfirmácie 
a i. Konfirmandi boli na konfirmačnej víkendovke 
vo Veľkom Slavkove, na ktorej sa starší mládežníci 
podieľali aj organizačne. Vedúci mládeže pripravujú 
či už výlety alebo podujatia v zborovej sieni počas 
predĺžených víkendov a školských prázdnin.

- DVK – v školskom roku 2018/2019 ukončilo 5 
mládežníkov

- 31. 1. – 3. 2. SEMácka lyžovačka, cca5 ľudí
- 8. - 10. februára - mládežnícka víkendovka 

 v Prahe, cca 15 mládežníkov
- 22. - 24. 3. konfirmačná víkendovka vo Veľkom 

Slavkove (za účastni našich konfirmandov, spoluorga-
nizovaná našimi mládežníkmi)        na pokračovanie...


