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Evanjelici  
v Handlovej
Misijné stredisko Handlová je jednou zo 
štyroch častí Evanjelického a.v. cirkev-
ného zboru Zemianske Kostoľany
Z histórie sa dozvedáme, že v začiatkoch 
reformácie bola Handlová súčasťou 
bojnického panstva. Časť obyvateľstva 
bola nemeckého pôvodu. Tieto okol-
nosti potvrdzujú údaj, že v päťdesiatych 
rokoch 16. storočia bola celá Handlová 
evanjelická. 
V roku 1642 po štyridsaťosemroč-
nom  pôsobení odišiel z Handlovej do 
Kremnice na odpočinok kňaz Valentín 
Čech. Po jeho odchode až do roku 1647 je stav zboru 
neistý, nezachovali sa nijaké písomnosti. 
V roku 1660 Františka Khuenin, vdova po grófovi 
Pálffym, zobrala handlovským evanjelikom všetok 
majetok a kňaza Bartolomeja Bussaeusa vyhnala. 
Na odpor sa postavili ženy, aby uchránili kostol pred 
zabratím. Ani tento odpor nebol úspešný. Privedení 
jezuiti dokonali svoj úmysel a zbor zanikol. O evanje-
lickej cirkvi nám historické pramene viac nehovoria. 
Až z kroniky Evanjelického a.v. cirkevného zboru 
Zemianske Kostoľany sa dozvedáme ďalšie informá-
cie. Okolo roku 1950 sa začali evanjelici v Handlovej 
stretávať v pekárni u Kusých. Počtom sa začali 
rozmáhať, až sa rozhodli postaviť si kostol. Stalo sa 
tak v rokoch 1954-1956. Hoci kostol nebol zvonka 
ešte dokončený, 12. nedeľu po Svätej Trojici v roku 
1956 bol posvätený generálnym biskupom Jánom 

Chabadom. Na veľkú radosť evanjelikov sa v handlov-
skom kostole pravidelne konali služby Božie. 
Avšak už vo februári 1973 prišiel z MsNV prípis, že 
vykupujú nehnuteľnosti - kostol- a na tomto mieste 
budú stáť átriové domy. Na zásah Cirkevného odboru 
ONV celá vec utíchla. Avšak nie nadlho. Už v marci 
predvolali na MsNV  vtedajšieho farára Jozefa Kubiša, 
aby sa dohodli na asanácii kostola, na mieste ktorého 
budú stáť predškolské zariadenia: jasle a materská 
škola. Bolo to na prospech občianskej vybavenosti, 
čo v tých časoch bol dostatočný dôvod na likvidáciu 
cirkvi. Ako náhradu MsNV pridelil evanjelikom v 
Handlovej jeden dom pod železničným mostom, 
ktorý povolia prerobiť na modlitebňu. Táto bola 26. 
novembra 1978 posvätená generálnym biskupom 
Jánom Michalkom. Keďže to bola veľmi stará budova, 
vyžadovala si neustále rozsiahle opravy a hŕstka han-
dlovských evanjelikov nemala možnosť a financie, aj 

preto v roku 1986 hygienik budovu 
zatvoril. 1. augusta 1988 nastúpila 
do cirkevného zboru Zemianske 
Kostoľany ako námestná farárka 
Blanka Kostelná. V polovici augusta 
ju predvolali na MsNV k riešeniu 
starej modlitebne, ktorá bola v 
asanačnom pásme. Na zasadnutí 
sa zúčastnil aj generálny tajomník 
GBÚ Miroslav Kýška. Dohodli sa, 
že MsNV nájde vhodný objekt 
namiesto asanovanej modlitebne. 
Bol nám vnútený rodinný dom 
na Železničiarskej ulici č. 19 
(súčasná modlitebňa), ktorý sme 
však museli odkúpiť. Kľúče sme 
prebrali 30. apríla 1989 a začali 

sme s úpravami. Slávnostné služby Božie sa konali 
13. augusta 1989. Týmto sa obnovil bohoslužobný 
život v Handlovej. Služby Božie sa konajú pravidelne 
vo všetky nedele a sviatky dopoludnia o 11,00 hod. 
už 20 rokov. 

Pozvánka 
Evanjelický a cirkevný zbor Zemianske Kostoľany, 

misijné stredisko Handlová 
pozývajú na slávnosť pri príležitosti 

20. výročia obnovenia bohoslužobného života, ktorá 
sa bude konať  23. augusta o 9,30 hod. 

v Zborovom dome v Handlovej 
na Železničiarskej ulici.

Poďte a pozrite sa na skutky Božie, úžasný je 
vo svojom konaní voči ľuďom. 

Žalm 66:5 

POZNAJ VLASTNÚ 
MINULOSŤ alebo 
PÁTRANIE PO PREDKOCH

V školskom roku 2008/2009 sa usku-
točnil už 8. ročník projektu Poznaj 
vlastnú minulosť. Cieľom projektu je 
podnietiť záujem mladých ľudí o svoju 
minulosť, prítomnosť a cez tieto časové 
medzníky aj o budúcnosť, prebudiť 
hrdosť na seba, svojich predkov a 
svoju krajinu. Sprievodným cieľom 
je aj skvalitniť medziľudské vzťahy 
v rodinách, zvýšiť mieru vzájomnej 
tolerancie, založiť tradíciu budovania 
vlastných rodinných archívov a kroník, 
nájdenie súvislostí medzi ,,veľkou 
históriou“ a dejinami jedného človeka 
a napokon zistiť čo najviac informácií 
o histórii vlastnej rodiny. Do 8. ročníka 
sa zapojilo pribl. 23 000 žiakov z celého 
Slovenska a vyše 200 prác sa dostalo do 
celoslovenského kola. V silnej konku-

rencii sa presadilo 
pätnásť najúspešnej-
ších žiakov, ktorých 
práce najviac oslovili 
odbornú porotu. Išlo 
o mimoriadne zau-
jímavé rodostromy, 
filmy o rodine, 
projektové práce 
s bohatým faktogra-
fickým materiálom 
a starými fotografia-
mi zo začiatku 19. 
storočia. 
,,Hovorí sa, že 
prítomnosť trvá iba 
sekundu. To, čo sa 
odohralo pred ňou, 
je už minulosť a to, 
čo po nej, je budúcnosť.“ Týmito slo-
vami začal svoj príhovor autor projektu 
PhDr. Ľubomír Pajtinka na slávnost-
nom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo 
29.júna 2009 v budove Ministerstva 
školstva SR v Bratislave. Medzi úspeš-

nými študentmi bola aj Nora Paľovová 
z Gymnázia I.Bellu v Handlovej, ktorá 
si na osobnom stretnutí s ministrom 
školstva Jánom Mikolajom prevzala 
cenu ministra za vypracovanie zau-
jímavej práce, v ktorej zmapovala 
históriu svojej rodiny od roku 1850 do 

súčasnosti. Za úspešné vedenie žiakov 
pri riešení úloh 8. ročníka projektu si 
z rúk ministra školstva prevzala cenu 
ministra aj Mgr. Dagmar Strmeňová, 
ktorá Noriku v jej práci podporovala a 
usmerňovala.
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