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1956 

 

28. novembra 1955 bol zaistený farár zboru Ján Kaššovic. Administrátorom bol ustano-

vený Dr. Ján Hano, farár zo susedného Hlohovca. Bohoslužobný život plynul ako – tak 

normálne, za výpomoci seniorálneho kaplána Jána Kalúsa zo Zlatých Moraviec, ktorý 

dochádzal aj k vyučovaniu náboženstva v Horných Zeleniciach. Pre zaujatosť administrá-

tora cirkvou hlohoveckou a jej priľahlými fíliami a diasporami, náboženstvo na školách 

prislúchajúcich zboru  zelenickému sa nevyučovalo.  

Na Vianoce prišiel na výpomoc teológ Igor Kišš z Modry. Tento stav očakávania 

bývalého farára sa pretiahol až do 20. januára 1956, kedy prípisom Generálneho biskup-

ského úradu  (GBÚ) v Bratislave bolo oznámené, že Krajský národný výbor, cirkevný 

odbor odoberá dňom 20. januára 1956 štátny súhlas farárovi Jánovi Kaššovicovi 

a kňazskú stanicu v Horných Zeleniciach treba považovať za uprázdnenú. GBÚ vyzval 

seniora nitrianskeho seniorátu Ľudovíta  Kováča v Zlatých Moravciach, aby prikročil 

k zaplneniu kňazskej stanice.  

 

27. januára 1956 sa zišlo zborové prezbytérium pod predsedníctvom seniora, aby 

uvažovalo o zaplnení kňazskej stanice. Prezbytérium sa jednomyseľne rozhodlo prijať za 

zborového farára Jána Kalúsa, seniorálneho kaplána zo Zlatých Moraviec. Keďže sa pre-

tiahlo vybavenie štátneho súhlasu pre nového farára, zbor naďalej zaopatroval adminis-

trátor z Hlohovca s pomocou teológov z Modry. 18. marca 1956 sa konal volebný kon-

vent pod predsedníctvom seniora Kováča. Cirkevný zbor jednomyseľne súhlasil 

s návrhom prezbytéria  a za farára bol zvolený Ján Kalús a po štvormesačnom vákuu bo-

la opäť zaplnená kňazská stanica . 

 

30. marca 1956 v rámci veľkopiatočných pašiových služieb Božích mal nový farár 

príhovor k zboru. Keďže niektorí cirkevníci sa nemohli zúčastniť dopoludňajších služieb 

Božích, nešpor sa odbavoval o 18. hodine. Veľkonočné slávnosti sa odbavili obvyklým 

spôsobom. Na I. slávnosť len v Horných Zeleniciach, na II. slávnosť sa konali služby Bo-

žie v Horných Zeleniciach už o 8. hodine, po nich bola prislúžená Večera Pánova. 

V Siladiciach sa služby Božie začínali o 11. hodine a po nich Večera Pánova. Po obede na 

2. slávnosť bol sobáš Vlastimila Synaka s Annou Horváthovou a Jána Bôžika s Oľgou Sy-

nakovou.  Bol to prvý sobáš, ktorý odbavil nový farár. 

Po veľkonočných sviatkoch sa začala normalizácia zborového života, začalo sa 

učiť náboženstvo a príprava konfirmandov prvého a druhého ročníka. 

 

25. apríla 1956 Krajský národný výbor v Nitre, odbor cirkevný, povolil opravu 

farskej budovy s nákladom okolo 10 000,- Kčs. 6. mája zasadalo vo farskej kancelárii 

prezbyterstvo, ktorého jediným bodom programu bola oprava fary. Okná sú v zlom stave 

a vnútorná svetlosť miestností je  3,5 m. Rozhodlo sa zvýšiť podlahu o 50 cm a nahradiť 

staré okná – v troch miestnostiach od dediny. Keďže už aj predchádzajúci farár Ján Kaš-
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šovic plánoval opravu fary po niekoľko rokov za sebou, prezbytérium rozhodlo 

s prácami neodkladne začať a rozdelilo úlohy medzi jednotlivých členov prezbytéria. 

 

23. mája 1956 farár bol jednať v Nitre na cirkevnom odbore ONV o zavedenie slu-

žieb Božích v súkromnej domácnosti v Pustých Sadoch 4 krát do roka. Povolenie napo-

kon vydal  KNV, cirkevný odbor v Bratislave 7. Júna 1956. 

 

28. mája 1956 po ročnom väzení vrátil sa bývalý farár Ján Kaššovic k svojej rodi-

ne bývajúcej na fare v Horných Zeleniciach. Prepustený bol z vyšetrovacej väzby, keďže 

prvostupňový rozsudok okresného súdu v Hlohovci, podľa ktorého bol brat Kaššovic 

odsúdený na 18 mesiacov väzenia bol po odvolaní sa na krajský súd v Nitre zmenený. 

Súdne konanie v Nitre sa pre neúčasť svedkov viackrát odročilo, až napokon 28. mája 

bol brat Kaššovic prepustený, aj keď konanie ohľadom platnosti rozhodnutia okresného 

súdu sa ešte neskončilo. Br. Kaššovicovi bol obvinený, že na pohrebe Michala Rybu 3. 

októbra 1955 v Horných Zeleniciach povedal protištátne výroky: „pokrok opravdivý je 

možný len v kresťanstve; skutoční vedci a učenci neboli ateisti, ale hlboko veriaci ľudia“ 

a pod. 

 

3. júna 1956 bola konfirmácia. K Večeri Pánovej po prvý raz pristúpili Miroslav 

Jurík, Etela Poláková, Dušan Krupan, Eduard Synak, Ján Piskla, Milada Bojnáková, Milan 

Mišút, Marta Rauová, Dušan Mesároš, Miroslav Bojnák, Milan Bača, Zefora Rybová 

a Emília Synaková.  

 

 
Konfirmandi v roku 1956 

 

6. júna 1956 v chráme Božom v Horných Zeleniciach o 18. Hodine bola výročná 

skúška žiakov z náboženského učiva. Skúšky sa zúčastnili žiaci z Horných a Dolných Ze-

leníc a Siladíc. Prítomný bol dekan br. Michal Cibulka zo Svätoplukova. 
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Pri príležitosti zakončenia detských služieb Božích v chráme sa 24. júna poobede 

o 14 hodine konalo stretnutie, na ktorom deti predviedli pásmo spevov a recitácií.  

 

26. augusta 1956 na zasadnutí prezbytéria bola prerokovaná úvodná časť úpravy 

o cirkevnej disciplíne. Hlavným bodom rokovania bola oprava fary, materiál je nachys-

taný, okná sú hotové. Ostávalo vyriešiť uvoľnenie jednej izby obývanej br. Kaššovicom s 

rodinou. Prezbytériu bol prečítaný prípis seniora Ľ. Kováča, v ktorom senior žiadal, aby 

riadne povolená oprava sa urobila v čo najkratšom čase. Niektorí prezbyteri začali obvi-

ňovať seniora, že nezakročil, aby si zbor nevolil natrvalo farára, ale len  do času, kým sa 

br. Kaššovic nevráti z väzenia. Prezbytérium bolo oboznámené s faktami, podľa ktorých 

senior ešte v decembri  žiadal GBÚ o vymenovanie námestného kňaza pre Horné Zeleni-

ce – čo biskupský úrad odmietol urobiť.  Krajský národný výbor však nie je ochotný dať 

br. Kaššovicovi štátny súhlas do Zeleníc. Na to žiadal farár prezbytérium, aby sa písomne 

osvedčilo, že berie na seba všetky prípadné škody, ktoré vzniknú zo zanedbania opravy 

fary. Žiadal hlasovať verejne, podľa mena, nakoľko podľa štatútu hlasovanie prezbytéria 

o hmotných otázkach nemôže   hlasovať tajne. Na to niektorí prezbyteri žiadali, aby hla-

sovanie bolo odročené na večer, na 18. hodinu a aby bol k nemu prizvaný aj brat Kaššo-

vic. Večer sa prezbytérium znova zišlo aj v prítomnosti br. Kaššovica, ktorý oznámil, že 

predmetnú izbu  nemôže uvoľniť, lebo nemôže s celou rodinou bývať v jednej izbe 

s kuchyňou. Jednanie k záveru nedospelo a niektorí prezbyteri po neplodnej diskusii 

zasadnutie opustili. 

 Pred rozchodom prezbyterov poďakoval brat dozorca Ján Repka za dôveru 

a oznámil, že sa tejto funkcie vzdáva. Ako dôvod uviedol niektoré akcie, ktoré sa v zbore 

konali bez jeho a farárovho vedomia. Jednalo sa o delegáciu štyroch členov zboru, ktorí 

bez upovedomenia predsedníctva urobili akciu, z čoho vznikol iba rozbroj a nepokoj. 

Táto delegácia bola vyjednávať aj GBÚ, kde však bola oboznámená so skutočným stavom 

cirkevného zboru.  

 

9. septembra 1956 o 2. hodine poobede boli prvý krát odbavené služby Božie 

v Pustých Sadoch v domácnosti R. Hornáčka. Prítomných bolo asi 40 cirkevníkov 

z Pustých Sadov a okolia. 

 

Dňom 17. septembra 1956 sa začalo vyučovanie náboženstva v Horných a Dol-

ných Zeleniciach,  Siladiciach, Leopoldove, Pustých Sadoch a v Bučanoch. Prihlasovanie 

žiakov na náboženstvo až na malé výnimky bolo celkom dobré.  

 

21. septembra 1956 boli odovzdané do správy Národného výboru cintoríny 

v Horných Zeleniciach a Siladiciach za prítomnosti tajomníkov patričných NV a Vincenta 

Sibilu, okresného cirkevného tajomníka. 

 

21. novembra 1956 nastúpil štvormesačné väzenie brat Kaššlovic, ktoré mu ok-

rem straty občianskych práv na 3 roky prisúdil krajský súd v Nitre. 
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2. decembra 1956 bola z kancľa prečítaná výzva proti sektárom, pretože niektoré 

rodiny začali navštevovať prívrženci sekty svedkov Jehovových. 

 

24. decembra 1956 – slávnosť Štedrého večera bola mimoriadne pekne navštíve-

ná. Deti predniesli vianočné pásmo a zaspievali dve koledy, jednu dokonca dvojhlasne. 

Prvý raz zaspievali aj sestry dvojhlasne pieseň „Tichá noc“. - Škoda, že pre nedostatok 

porozumenia u mužov myšlienka spevokolu nezakorenila. 

 

1957 

6. januára 1957 sa v Siladiciach konalo mimoriadne zasadnutie filiálneho prezby-

téria, jednalo sa o odvolanie proti úmyslu zoštátniť modlitebnicu a ponechať ju výlučne 

na školské ciele. Odvolanie bolo podané na ONV v Hlohovci, školský referát, kde táto 

otázka bola prejednávaná už začiatkom farárom zboru s vedúcou školského odboru. 

 

13. januára sa kurzu prezbyterov dolného dekanátu v Hlohovci zúčastnilo 30 cir-

kevníkov. Na kurze kázal senior Ľ. Kováč, biblický výklad mal Belo Adamovič 

z Nitrianskej Stredy, prednášku o práci laikov v cirkvi predniesol Juraj Štefánik z Nových 

Sadov a napokon prednáška J. Kalúsa o povinnosti rodičov a krstných rodičov v zmysle 

úprav cirkevnej disciplíny. 

Niekoľko prezbyterov sa v tento deň zúčastnilo pohrebu Dr. Milana Škarku v 

Piešťanoch, ktorý bol  dozorcom nášho cirkevného zboru. Za zbor sa so zosnulým rozlú-

čil kantor Dušan Synak. 

 

1. februára prišiel z odboru školstva ONV v Hlohovci (č.j. 19/57) ohľadne odvola-

nia proti vyvlastneniu modlitebnice v Siladiciach. Modlitebnica bola prenechaná na cir-

kevné účely. 

10. marca sa konal výročný účtovný konvent. Okrem bežného programu bola 

schválená oprava fary, s ktorou sa začne hneď po jarných prácach. Urobila sa aj reorga-

nizácia prezbytéria, kde je tento stav: Ján Repka č. 35, Ján Repka č. 123, Pavel Ryba, Mar-

tin Páleník, Ján Synak č. 27, Ján Petrovič, Ján Synak č. 141, Pavel Mesároš, Michal Synak č. 

44, Ján Náhlik, Juraj Bača, Emil Filadelfy, Pavel Ondrejička, Štefan Repka, Pavel Horváth, 

Timotej Horváth, Ján Baranovič, Michal Mesároš, Michal Držík a Ondrej Repka. 

 Siladice: Ján Bojnák, Michal Repka, Pavel Rau, Pavel Synak č. 173, Ján Varga, Šte-

fan Mesároš č. 169m Martin Bojnák, Martin Synak, Pavel Synak č. 130, Martin Horváth, 

Jozef Nosko, a Ján Horváth. Náhradníci: Cyril Ondrejička, Michal Mesároš č. 65 a Martin  

Synak.  

Členmi prezbytéria z úradu sú: Ján Kalús, farár, Štefan Bojnák, poddozorca, Dušan 

Syak – kantor, Ján Synak č. 10 – kurátor, Martin Varga – kurátor, Karol Krupan – kurátor, 

Ján Sako – kurátor, Michal Ondrejička - kostolník.  
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28. apríla bola v zbore konfirmácia. Konfirmovaní boli: Vladimír Dinga, Ján Dro-

bena, Eduard Hrivnák, Vladimír Jurčo, Zlatica Križanová, Zdena Lenghartová, Michal On-

drejička, Alžbeta Poláková, Oľga Rauová, Libuša Remiášová, Milan Ryba, Oľga Synaková, 

Emília Šimonáková a Eva Daniela Tuturová.  

 

 
Konfirmandi 1957  

 

30. júna sa odbavili služby Božie v Pustých Sadoch. Prejednávalo sa aj pripojenie 

Pustých Sadov a ostatných dedín za Váhom do Hlohovca. O tejto problematike sa jednalo 

aj 7. Júla na zborovom prezbytériu, ktoré presunom súhlasilo, ale je potrebné schválenie 

konventu. Prezbytérium navrhlo na funkciu dozorcu Emila Filadelfiho. 

 

13. júla prezbyteri Ján Synak, Michal Držík a Martin Bojnák jednala s br. Kaššovi-

com o uvoľnení jednej miestnosti počas opravy fary. Jednalo sa o zamurovanie nových 

okien, ale ani k tomu br. Kaššovic neprivolil.  

   

V Siladiciach 1. septembra zasadalo filiálne prezbytérium, ktoré jednalo opäť o 

poštátnení cirkevného majetku, do ktorého bola opäť zahrnutá aj modlitebnica. Rozhod-

nutie  prezbytéria bolo brániť oprávnený nárok na cirkevnú budovu. 2. Septembra na 

školskom referáte KNV v Nitre farárovi prisľúbili, že modlitebnica sa ponechá cirkvi 

a ponechá sa v platnosti rozhodnutie ONV, podľa ktorého sa neuplatní poštátnenie. 12. 

Septembra bol vystavený nový dekrét, v ktorom modlitebnica bola z poštátnenia vyne-

chaná.  

 

6. októbra sa v zbore konali misijné služby Božie. Liturgoval Dr. Ján Hano z Hlo-

hovca, kázal Ivan Križan konsenior, z Podlužian na text 1.Kor. 12, 4-5, 10-17. Napomínal 

zbor k jednomyseľnosti, k zanechaniu rozbrojov, veď všetci pracujeme na Božej vinici. 

Po kázni sa prihovoril zboru  seniorálny dozorca Viliam Šimko v zmysle: zachovajte jed-
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notu ducha.  Napokon zaznela prednáška Dr. J. Hanu o zlozvyku pijanstva. Je doba obe-

rania hrozna, k čomu má viesť i tento Boží dar? 

Po skončení služieb Božích zasadalo celozborové prezbytérium ktorému predse-

dal konsenior Ivan Križan a Viliam Šimko. Kurátor Ján Synak v mene delegácie, ktorá 

jednala s br. Kaššovicom podal správu o výsledku jednania. Návšteve sa nepodarilo do-

siahnuť uvoľnenie miestnosti na fare. Dr. J. Hano sa spýtal, či sú všetci prítomní za opra-

vu fary, keď prezbyteri odpovedali kladne, Dr. Hano oznámil, že spolu so svojou manžel-

kou ponúkli rodine Kaššovicovej byt a stravu v Hlohovci počas prestavby fary, ale ich 

ponuka bola odmietnutá. Spýtal sa aj na dôvod, prečo sa br. Kaššovic nezúčastnil služieb 

Božích. Prezbytérium poslalo br. Dušana Synaka, aby pozval br. Kaššovica na zasadnutie, 

ale ten odmietol prísť. Niektorí prezbyteri poukázali na rozbroje v zbore z tejto situácie 

sa odvíjajúce a žiadali o zakročenie cirkevnej vrchnosti. 

Ako ďalší bod sa prejednávala inštalácia farára, ktorý je už druhý rok riadne zvo-

lený ale nebol inštalovaný. Prezbytérium sa zaviazalo vykonať inštaláciu v niektorú no-

vembrovú nedeľu. Po obede sa konsenior Križan, Dr. Hano, seniorálny dozorca Šimko a J. 

Kalús chceli stretnúť s br. Kaššovicom, ale ten nebol doma, takže sa nič nevyriešilo. 

 

27. októbra sa prezbytérium uznieslo, že inštalácia farára sa vykoná 17. novem-

bra a na zabezpečenie prípravných prác bola vytvorená komisia v zložení Ján Syn ak – 

kurátor, Michal Ondrejička a Juraj Bača z Horných Zeleníc, Martin Bojnák, Pavel Synak č. 

30 a Ján Bojnák zo Siladíc. Občerstvenie sa bude podávať v miestnej národnej škole, kto-

rá bola so súhlasom školského odboru ONV v Hlohovci na túto príležitosť požičaná.  

 

3. novembra bola v Siladiciach daná do užívanie nová kazateľňa. 

 

17. novembra 1957 sa konala inštalácia farára Jána Kalúsa. Už od rána sa hrnulo 

množstvo hostí z okolitých zborov nitrianskeho seniorátu. Prítomných bolo asi 500 hos-

tí, ktorí sa o kostola nezmestili, ale zaplnili priestor aj pred kostolom od dediny i pred 

vchodom z farského dvora.  

 Seniorálne predstavenstvo, profesora Dr. Jána Petríka a prítomných fará-

rov pred vstupom do kostola privítal kantor Dušan Synak. Pre kázňou liturgovali Vojtech 

Adamovič z Nitrianskej Stredy, Andrej Kvas z Nových Sadov a Ján Štancel z Dolného Sŕ-

nia. Slávnostným kazateľom bol prof. Dr. Ján Petrík, farár v Modre – Kráľovej, ktorý ká-

zal na Žalm 65, 2.6.10.12. Po kázni Jána Kalúsa inštaloval konsenior Ivan Križan 

z Podlužian (vybral si text I. Kor. 3,9) za asistencie Pavla Valáška z Nitry a Dr. Jána Hanu 

z Hlohovca. V nasledujúcich pozdravoch vystúpil Viliam Šimko, seniorálny  dozorca, za 

domáci zbor prehovoril Štefan Bojnák - námestný dozorca a prezbyter Štefan Repka. 

V mene seniorálneho bratstva a bratstva dolného dekanátu prehovoril Pavel Valášek. Za 

zbor dolnoslažiansky a zlatomoravecký hovoril Ladislav Štukovský a za mládež toho 

zboru Ján Šukovský. Za rodný zbor záriečský a rodnú obec Vydrná pozdrav predniesol 

kurátor  Ján Kubo. Záverečnú liturgiu odbavil Dr. Ján Petrík, Ladislav Valášek a Ján Kalús. 

Mohutne znela z hrdiel asi 800 prítomných hymna Hrad prepevný... 
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Mimoriadny konvent konaný 1. decembra súhlasil s vypustením Pustých Sadov a 

dedín za Váhom zo zväzku zboru hornozelenického a pripojením k zboru hlohoveckému. 

 

1958 

Na konvente 12. Januára bola voľba seniora nitrianskeho seniorátu. Zbor odo-

vzdal hlas Pavlovi Valáškovi, farárovi v Nitre. 

 

Výročný účtovný konvent sa konal 2. marca za prítomnosti novozvoleného senio-

ra Pavla Valáška, ktorý kázal na text I. Kor. 1, 1-4, 3, 4-6 a napomenul zbor 

k nasledovaniu Krista a k zanechaniu rozbrojov. Konvent na návrh prezbyteria zvolil za 

zborového dozorcu Štefana Repku. Prečítaný a schválený bol návrh rozpočtu na 48.000,- 

Kčs v ktorom boli zarátané aj náklady na opravu fary. Senior poznamenal, že zbor je po-

vinný udržiavať svoje budovy a treba, aby čím skôr začal s opravou fary. V prípade br. 

Kaššovica, ktorý dodal potvrdenie hygienika, že nemôže obývať pridelené miestnosti sa 

ozval br. senior, ktorý povedal, že br. Kaššovic nie je v žiadnom právnom vzťahu k zboru 

a preto zbor nie je povinný hľadať pre neho náh radný byt.  V úradnom termíne mu bude 

oznámený začiatok búracích prác – pretože donekonečna nemožno odkladať otázku 

prestavby fary. 

  

28. marca na Miestnom národnom výbore v Horných Zeleniciach bola dojednaná 

zmluva o presťahovaní sa na 1 rok br. Kaššovica do domu Pavla Masára. 

 

 
Konfirmandi 1958 

 

Konfirmačnú slávnosť sme mali 20. apríla. Konfirmovaní boli: Ján Bača, Ivan Fila-

delfi, Dušan Genov, Ivan Genov, Dobroslav Krupan, Pavel Lenghart, Tibor Mesároš, Ivan 

Repka, Milan Repka, Milan Synak, Miroslav Synak, Ľudmila Genovová, Elena Hrivnáková, 
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Emília Juríková, Elena Krupanová, Anna Repková, Elena Repková, Emília Repková,  Irena 

Rybová, Anna Synaková a Jarmila Synaková. 

 

14. mája sa z farskej budovy vysťahoval br. Kaššovic do domu Pavla Mesároša 

a hneď sa začalo  s opravou fary.  

 

18. mája sa konal seniorálny konvent a inštalácia seniora Pavla Valáška. Z nášho 

zboru sa ho okrem riadnych delegátov zúčastnilo 50 cirkevníkov zo Zeleníc a Siladíc. 

 

25. mája, na svätodušné slávnosti poobede sa za prítomnosti br. Seniora Valáška 

a Dr. Hanu konalo uvedeniu do úradu nového zborového dozorcu, sľub nových prezby-

terov, poddozorcu a kurátorov.  

 

28. mája poobede navštívil zbor br. Senior Valášek, krajský cirkevný tajomník 

Jančík a Dr. Hano. Prezreli si vykonanú prácu na oprave fary a nabádali k ďalšiemu usi-

lovnému pokračovaniu opravy. 15. Júna sa konala skúška detí z náboženskej prípravy. 

17. Júna sa začala oprava zadnej časti fary. 

 

1. júla v noci zasiahla našu obec povodeň, voda z Váhu zaplavila horný aj dolný 

koniec dediny voda siahala takmer po samotnú farskú budovu. 

 

 
Povodeň v roku 1958 - rozostavaná fara  

 

4. októbra bola zhruba dokončená oprava fary. Celkom dokončená bola úprava 

vnútorných priestorov bytu, položené boli parkety, dokončila sa maľovka a náter okien 

a dverí.  
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5. októbra sa konala slávnosť na pamiatku posvätenia kostola a hrubého dokon-

čenia opravy fary. Kázal senior Pavel Valášek na text Luk. 2, 41-52, históriu opravy prečí-

tal domáci farár. Po Áronovskom požehnaní sme sa zhromaždili na  dvore fary, kde pre-

hovoril Dr. Ján Hano – Nech z novej fary svieti nové svetlo hodné nasledovania. Potom 

dozorca Štefan Repka poďakoval všetkým ochotným cirkevníkom, ktorí sa podieľali na 

oprave fary.  Cirkevníci odpracovali okolo 1800 brigádnických hodín. Nešporné služby 

Božie odbavil Dr. J. Hano. Oprava fary si vyžiadala náklad 52 928,55 Kčs. Na tento účel 

prispeli Horné Zelenice 14 148,-, Siladice 9 761,70, Bučany 610,-  Kčs, Dolné Zelenice 

500,-, Šulekovo, Leopoldov 350,- milodary pri rôznych príležitostiach činili 3 116,50;  

spolu 28 486,20 Kčs. Brigádami odpracovali cirkevníci z Horných Zeleníc 1405 hodín, 

Siladíc 410 – čo znamená hodnotu 7 260,- Kčs . Štátny príspevok bol 10 000,- Kčs. Ostat-

né výdavky sa hradili z hotovosti na bežnom účte, ktorá bola 7784,- Kčs. 

 

1959 

 Biblické hodiny sa konali nielen v Horných Zeleniciach, ale až po pôstnu dobu sa 

mali konať aj v Siladiciach. Tento plán sa začal uskutočňovať už 8. Januára. 

7. januára sa konala porada rodičov konfirmandov, na ktorej sa rokovalo 

o skvalitnení konfirmačnej prípravy.  

 

1. marca sa konal výročný účtovný konvent. O duchovnom strave zboru referoval 

domáci farár. O svojej činnosti  podali správu dozorca Štefan Repka a celozborový kurá-

tor Ján Synak. Po schválení účtovnej uzávierky sa rozhodlo v rámci mimoriadneho roz-

počtu dokončiť opravu fary. Za náhradných prezbyterov boli zvolení Ján Synak č. 44 

a Ján Repka ml č. 35 a Michal Ondrejička č. 48 z Horných Zeleníc, Milan Mesároš a Ján 

Horváth zo Siladíc  

Keďže doterajší kostolník Michal Ondrejička sa zriekol úradu, konvent za kostol-

níka zvolil Michala Synaka č. 21. 
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26. apríla sa konala konfirmácia. Konfirmovaní boli Ivan Dinga, Jozef Dinga, Ľubomír Dro-

bena, Viliam Hrivnák, Milan Mesároš, Viliam Osuský, Jaroslav Rusnák, Stanislav Synak, Svetozár 

Synak, Vladimír Synak, Ľubomír Šimonovič, Ján Tutura, Ľudmila Bačová, Anna Horváthová, Matilda 

Mesárošová, Anna Poláková, Oľga Poláková, Elena Rášová, Darina Rauová, Darina Rybová, Daniela 

Synaková a Eva Vargová. 

 

11. mája navštívili cirkevný zbor senior P. Valášek a tunajším hospodárom. Pre-

zreli si vykonané práce na fare a v Siladiciach zvonicu, ktorá sa má premiestniť 

k modlitebnici. 

Služby Božie počas žatvy a mlatby sa môžu vykonávať podľa nariadenia ONV v 

Hlohovci iba skoro ráno, najneskoršie o 6. hodine, alebo večer o 9. Zo začiatrku sa po tri 

nedele odbavovalo v Zeleniciach ráno o 6. Hod a v Siladiciach večer o 9. h. V auguste bolo 

nariadené odbavovať iba večer o 7.30. 

 

1 septembra takmer po trojmesačnom vyjednávaní zbor dostal povolenie pre-

miestniť zvonicu k modlitebnici  v Siladiciach. Projekt na túto prácu vypracoval Štefan 

Šimonák zo Siladíc. Stavba sa má vykonať s nákladom do 10 000,- Kčs, ktoré sa zaviazali 

zložiť cirkevníci zo Siladíc. Práce sa začali 12. Septembra.  

 

13. septembra na volebnom konvente zbor jednomyseľne na ďalšie šesťročné 

obdobie zvolil nasledovných funkcionárov nitrianskeho seniorátu: 

- Viliam Šimko, seniorálny dozorca 

- Alexander Barica za konseniora 

- Juraj Štefánik za námestného seniorálneho dozorcu.  

 

 
Siladice: modlitebnica pred a po rekonštrukcii v roku 1959 

 

8. novembra nastal deň radostný pre celý cirkevný zbor a zvlášť pre bratov a sestry 

v Siladiciach, kde s Božou pomocou ukončili stavbu veže a obnovu modlitebne. Slávnosť 

začala o ½ 9. Hodine v kostole v Zeleniciach, kde kázal senior Pavel Valášek. 

V Siladiciach pred modlitebnicou seniora Valáška a konseniora A. Baricu privítal poddo-
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zorca Štefan Bojnák a kvetmi  žiaci Eva Repková a Miloš Šimonák. Vežu a budovu posvä-

til senior na základe textu Kol. 1, 3-13. Slovo Božie zvestoval konsenior na text I. Kráľ. 

9,3-4. Po poďakovaní za milodary a ochotnú prácu domácim farárom filialistov pozdravil 

zborový dozorca Štefan Repka.   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorálne predsedníctvom pred vchodom do modlitebnice v Siladiciach víta zborový poddozorca 

Štefan Bojnák 

 

 

 
Pred modlitebnicou v Siladiciach.  

Zľava konsenior Alexander Barica, senior Pavel Valášek a farár Ján Kalús 
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Siladice 1959 

Zľava: Ján Kalús, pani Valášková, Pavel Valášek, Alexander Barica, pani Baricová 

 

 

29. novembra sa vzdal funkcie kurátor v Siladiciach Martin Varga zo zdravotných 

dôvodov. Miesto neho bol zvolený Pavel Synak, ktorý bol do funkcie uvedený 20. decem-

bra. 

 

Koncom novembra bol zaistený br. Konsenior Alexander Barica z Horných Ozo-

roviec, v decembri Pavel Chorvát – farár v Slatine nad Bebravou a bývalý farár 

v Zemianskych Kostoľanoch Alexander Lichner. 

 

1960 

8. marca  sa konal v Bratislave pohreb bývalého farára hormozelenického Pavla 

Moťovského. Pohrebu sa zúčastnilo zborové predstavenstvo pekný počet cirkevníkov. 

Pohreb sa konal v kaplnke pri Kozej bráne, odbavovali senior Ivan Kolesár, Juraj Holčík 

a Ondrej Bartko. Na cintoríne v Slávičom údolí sa so zosnulým rozlúčil terajší zelenický 

farár Ján Kalús. 

 

Konfirmácia sa konala 24. apríla.  
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Konfirmandi 1960 

(Zľava) Milan Lenghart, Vladimír Repka, Vladimír Rusnák, Samuel Ryba, Eduard Lenghart, 

Michal Varga; (dievčatá zľava)  Zuzana Liptáková, Emília Rášová, Oľga Repková, Lýdia Synaková, 

Anna Mesárošová a Zlata Sekerešová. 

 

26. júna sa v Partizánskom konal seniorálny konvent, na ktorom zelenický zbor 

zastupovali Štefan Repka – dozorca, Ján Synak – kurátor a delegáti: Ján Synak, Mária 

Vargová a Eva Synaková. 

 

20. júla našu obec  zaplavili vody Váhu. Výška hladiny bola iba o 15 cm nižšie ako 

v roku 1958. Pod vodou bola celá farská záhrada i väčšia časť cintorína. Cirkevné budovy 

škodu neutrpeli, ale úroda na poliach bola zničená. 

 V lete sa služby Božie odbavovali iba večer; cez deň iba vtedy, keď bolo nepriaz-

nivé počasie.  

 

7. decembra večer po biblickej hodine sa konalo zasadnutie prezbytéria, na kto-

rom odznel referát farára o výučbe náboženstva na školách, príprave konfirmandov 

a o duchovnom stave zboru. Rokovalo sa aj o klesajúcom počte poplatníkov cirkevnej 

dane. Rozhodlo sa, že treba pozvať odborníka, ktorý by zistil potrebné opravy kostola 

a odhadol približnú výšku nákladov. Prezbytérium konečne vyslovilo súhlas so zavede-

ním telefónu do fary.  

 

1961 

 

5. marca sa v kostole konal celozborový konvent. Podrobnú správu o stave zboru 

predniesol farár. Správa pozostávala z bodov: bohoslužobný život, práca výchovná 
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a pastorizačná, o činnosti prezbytéria a o hmotnej situácii zboru. Konvent si osvojil ná-

vrh prezbytéria o prizvaní odborníka k prehliadke stavu kostola. Otázku výmeny krytina 

na fare, prebratie starej a doplnenie novou konvent postúpil  na prerokovanie prezbyté-

riu. 

 

27. marca sa skončilo nacvičovanie novej liturgie v Zeleniciach i v Siladiciach. Na-

cvičovanie viedol br. Kantor Dušan Synak, ktorý sa 16. Februára zúčastnil v Nitre senio-

rálnej porady farárov a kantorov o novej liturgii. 

 

30. apríla sa konala konfirmácia. Konfirmovaní boli: Dušan Bojnák, Stanislav Boj-

nák, Vladimír Ešmír, Miroslav Jesenický, Dušan Lenghart, Fedor Mresároš, Ivan Mesároš, 

Milan Synak, Emília Krupanová, Viera Lenghartová, Elena Mišútová, Oľga Nosková, Enna 

Pethöová, Marta Repková, Darina Synaková, Viera Synaková a Anna Veneková. 

V priebehu vyučovania odstúpili: Miroslav Náhlik, Milan Náhlik a Elena Lenghartová 

 

 
Konfirmandi 1961 

 

14. mája zbor navštívil Ing. Juraj Pecka a prezrel stavebný stav chrámu 

v Zeleniciach. 

 

25. júna na seniorálnom konvente v Nitre zbor zastupovali dozorca Štefan Repka, 

kurátor Pavel Synak a delegáti Cyril Ondrejička, Milan Mesároš a Ľudovít Krupan. 

 

24. septembra služby Božie odbavil seniorálny kaplán Vladimír Bernát. Kantoro-

vali Pavel Surkoš a Alexander Páleník z Hlohovca. Farár, kantor  a kurátorom J. Synakom, 

prezbyterom Martinom Synakom sa zúčastnili posviacky obnoveného chrámu Božieho 

a inštalácie farára  v Záriečí. 
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Vianoce 1961 – mimoriadne studené dni, veľmi mrzlo, odzrkadlilo sa to aj na 

návšteve služieb Božích.  

 

 

1962 

2. januára. Na návrh rady  MNV v Siladiciach vydal ONV, odbor poľnohospodár-

stva v Trnave vydalo dekrét o poštátnení stavebných pozemkov v Siladiciach, ktoré pat-

rili cirkevnému zboru. Proti rozhodnutiu sme podali odvolanie. 

 

11. marca. I. nedeľou pôstnou sa uviedla do života nová slovenská liturgia. Keďže 

sme nemali dostatok zošitkov s novou liturgiou, vypomohol nám zbor v Nových Sadoch 

s tým, že im ich vrátime z kvóty z druhého vydania.  V tú nedeľu bol aj výročný konvent, 

na ktorom sa o.i. rozhodlo, aby boli uskutočnené potrebné kroky k získaniu povolenia na 

opravu kostola a po jeho získaní, aby sa začalo s opravou. 

 

13. mája sa konala konfirmácia a konfirmovaní boli: Ladislav Bača, Slavomír Ho-

dulík, Fedor Polák, Eduard Póňa, Dušan Rau, Ivan Rau, Branislav Repka,  Milan Repka, 

Viliam Repka, Jozef Rusnák, Milan Synak, Zdenek Synak, Miloslav Šimonák, Anna Dingo-

vá, Elena Jacečková, Marta Mesárošová, Viera Mesárošová, Anna Petrovičová, Eva Rep-

ková, Oľga Repková, Emília Rybová, Klára Synaková, Mária Vargová a Viera Vargová. 

 

 
Konfirmandi 1962 

 

Seniorálneho konventu v Zlatých Moravciach 1. Júla sa okrem farára zúčastnili 

dozorca Štefan Repka, Ján Synak – kurátor, Pavel Synak – kurátor zo Siladíc, Juraj Synak, 

Emil Synak a Michal Synak – kostolník. 
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10. júla zbor navštívil senior Pavel Valášek, Ing. Juraj Pecka a majster z Ľudového 

výrobného družstva v Nitre František Kukla, aby zostavili rozpočet na opravu kostola, 

ktorý požaduje ONV pre udelenie stavebného povolenia. Povolenie na opravu 

s nákladom 9 632,- Kčs sme dostali 5. septembra. 

 

8. septembra sa konala zasadnutie prezbytéria, ktoré sa zaoberalo opravou fary 

a kostola. Oprava kostola podľa rozpočtu si vyžiada asi 55 000,-Kčs. Treba vymeniť ob-

loky, opraviť izoláciu múrov proti vlhkosti. Keďže prišlo povolenie iba na čiastočnú su-

mu z uvedeného rozpočtu, rozhodlo sa s prácami neodkladať, aby sa mohli urobiť be-

hom dvoch týždňov, kým nezačnú jesenné práce. 

 

20. septembra sme skončili povolené práce. Na kostole bola očistená a vymenená 

škridla, vymenili sa korýtka. Na fare od ulice sa položila nová škridla, ostatná škridla sa 

poprekladala. Práce vykonali dvaja majstri zo Serede.  Tesárske práce na krovoch obsta-

ral brat Emil Hrivnák z Horných Zeleníc, ktorý príkladne zboru pomohol. Finančné ná-

klady sa kryli zo seniorálneho svojpomocného fondu. Príspevok bol 11 000,-  Kčs.  

 

21. októbra si zbor pripomenul 170. výročie pamiatky posvätenia chrámu. Služby 

Božie odbavil Dr. Ján Hano z Hlohovca, pretože domáci farár bol chorý – po operácii. 

 

23. októbra – rozhodnutím ONV, odbor pôdohospodárstva z 23. augusta 1962 sa 

vyhovelo odvolaniu cirkevného zboru proti vyvlastneniu stavebných parciel 

v Siladiciach. Definitívne sa rozhodlo, že spomenuté parcely ostávajú vo vlastníctve cir-

kevného zboru, ktorý ich môže so súhlasom nadriadených vrchností odpredať tým, ktorí 

majú na nich postavené domčeky. 

 

2. decembra. Cirkevný zbor v Nových Sadoch daroval do modlitebnice 

v Siladiciach oltárnu záhradku s kľakátkom zo svojho starého kostola. 

 

Vianoce 1962: opäť boli veľmi studené. Služby Božie na Štedrý večer spestrili žia-

ci recitáciami a spevom kolied. V Zeleniciach spievali dvojhlasne.  

 

1963 

3. februára – už vyše mesiaca trvajú silné mrazy. Služby Božie sme mali 

v zborovej miestnosti, ktorá sa dá vykurovať. Rozhodli sme sa takto pokračovať, kým 

nepoľavia mrazy. 

 

3. marca – v rámci dopoludňajších služieb Božích sa konal výročný konvent. Prija-

lo sa rozhodnutie – kto je a kto nie členom cirkevného zboru. Kto si neplní ani najmenšie 
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povinnosti cirkevníka, ba naopak, prejavuje negatívne stanovisko, nemôže sa pokladať 

za člena zboru. Cirkevný zbor ráta t.č. asi 935 duší. 

 

7. apríla. Sestra Šimonáková darovala nové záclony do modlitebnice. Brat Dunár 

zo Šúroviec daroval nový kríž na pohreby do Horných Zeleníc a do Siladíc nové tabule na 

vykladanie čísiel piesní 

 

21. apríla, v I. nedeľu po Veľkej noci bola konfirmácia. 

 
Konfirmandi 1963 

(Zľava) Eva Repková, Mária Bojnáková, Elena Synaková, Eva Ondrejičková, Milan Sekereš, 

Vilma Hodulíková, Viera Rehušová a Miroslav Mesároš. 

 

24. júna – brat Emil Hrivnák venoval na našom cintoríne veľký drevený kríž, pre-

tože starý už odhnil. 

 

26. júla navštívil náš zbor prednosta SNR pre cirkevné veci Kmeť, krajský cirkev-

ný tajomník Masaryk a tajomník biskupského úradu Krecháč – prejednávala sa potreba 

opravy nášho chrámu Božieho.  

 

11. augusta prišlo z KNV v Bratislave povolenie na opravu chrámu Božieho. 

 

22. augusta – zasadalo zborové prezbytérium, zaoberalo sa nastávajúcimi práca-

mi na oprave kostola a krytím výdavkom. Zvolená bola stavebná komisia, ktorá mala 

dozorovať opravu a riadiť práce. Začali sme prijímať dobrovoľné obete na opravu. 

 

V decembri sme priviezli nové železné okná, ktorí vyhotovila Kodreta vo Veľkých 

Levároch. 
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1964 

16. februára – zasadalo účtovné prezbytérium. Okrem iného sa prijalo odporúča-

nie, aby fília Siladice znášala jednu tretinu  celozborových výdavkoch  riadnych aj mimo-

riadnych. Toto odporúčanie prijal filiálny konvent v Siladiciach 23. februára. 

 

23. marca na schôdzi farárov nitrianskeho seniorátu v Nitre generálny tajomník 

prečítal uznesenie generálnej rady a generálneho prezbyterstva o zrušení Nitrianskeho 

seniorátu. 

 

31. marca – činnosť Nitrianskeho seniorátu bola predĺžená do konca apríla 1964. 

Náš zbor bol začlenený do Bratislavského seniorátu. 

 

5. apríla sa konala konfirmácia. 

 

 
Konfirmandi 1964.  

(Prvý rad zľava) Emília Dingová, Božena Synaková, Eva Ondrejičková, Božena Mišútová, Božena 

Majdánová, Katarína Synaková, (chlapci): Jozef Bača, Daniel Ryba, Eduard Mesároš, Bohuslav Sy-

nak, Michal Repka a D. Varga 

 

28. apríla zasadalo posledné prez yterstvo Nitrianskeho seniorátu za účasti pred-

sedov zborov. Vykonali sa likvidačné práce. 

 

Prvého mája sme začali otĺkať omietku na kostole. Brat Emil Hrivnák urobil pílu, 

pomocou ktorej sme sa pokúsili podpíliť múr kostola a vložiť na radu Ing. J. Pecku, po-

zinkovaný plech natretý asfaltom. Podpílenie a odizolovanie kostola sme dokončili 16. 

Mája za ochotnej pomoci brigádnikov, najmä Emila Hrivnáka, Jána Synaka kuráto-

ra, Pavla Synaka, filiálneho kurátora a iných. 2. augusta sme sa naposledy zhromaždili 

v neobnovenom kostole. Po službách Božích a zasadalo prezbyterstvo, ktoré schválilo 
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stavebnú zmluvu medzi cirkevným zborom a murárskymi majstrami Vojtechom Štrbom 

a Emilom Prochácom z Hlohovca. 3. augusta sa začali murárske práce. Najskôr sa vybrali 

staré obloky a vložili sa nové, potom začali pracovať s omietaním kostola. Murárske prá-

ce skončili 15. Augusta, denne sa zúčastňovalo na brigáde 4 – 6 cirkevníkov. Do múru 

pod oblokom vedľa vchodu zo sakristie bola vložená pamätná listina, v ktorej je zachy-

tená krátka  história opravy ako aj mená všetkých darcov, ktorí prispeli peňažnými dar-

mi. Opis listiny je uložený v zborovom archíve. 

 

16. augusta  začal Ľudovít Sedláček z Hlohovca s maľbou kostola. Okrem toho 

rozhodli sme sa vymeniť starú škridlu za novú bobrovku, ktorú sme doviezli zo Zlatých 

Moraviec. Za pomoci brigádnikov sme zložili starú škridlu a vyložili novú.  

 

13. septembra na prezbytériu sme sa dohodli, že posviacka opraveného kostola 

bude 27. septembra, v 18. nedeľu po Svätej Trojici v 172. výročie postavenia chrámu 

Božieho. 

 

Slávnostné služby Božie sa začali 27. septembra o pol desiatej. Generálneho bis-

kupa Dr. Jána Chabadu so sprievodom pred kostolom po zaspievaní piesne „Všickni jenž 

skládají...“ privítal dozorca Štefan Repka a žiačka Boženka Havlíková. Biskupovi, senio-

rovi Dr. Karolovi Gábrišovi a Jánovi Ištokovi, seniorálnemu dozorcovi odovzdali kvety 

Dana Rauová,  Viera Jurčová a Viera Roháčková. 

 

 
Zľava: Ondrej Bartko, Karol Gábriš, Ján Hano, Ján Chabada, ján Ištok, Ján Kalús 

 

 Predkázňovú liturgiu vykonali dr. Ján Hano, Andrej Kvas a Miroslav Synak. Po-

tom obnovený chrám posvätil generálny biskup. Svoju reč založil na text I. Tes. 5,23.  

Kázal senior Dr. Karol Gábriš na základe textu zo Skutkov ap. 17, 24-25. Po zaspievaní 

verša piesne „Hospodin ráčí...“ sa zboru prihovoril dištriktuálny a seniorálny dozorca Ján 
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Ištok.  Po zaspievaní ďalšieho verša sa prihovoril domáci farár Ján Kalús, ktorý poďako-

val všetkým, ktorí sa pričinili o zdar diela. Cirkevníci brigádnicky odpracovali 3 900 ho-

dín. Spomedzi funkcionárov spomenul hlavne kurátorov, ako aj bratov Emila Hrivnáka, 

Michala Synaka, Jozefa Havlíka ml., Janka Repku, ktorí vykonali oveľa viac, ako všeobec-

ne očakávalo. Záverečnú liturgiu vykonali generálny biskup, senior a domáci farár. 

Hymnou Hrad prepevný sa slávnosť skončila. 

 

 
Posviacka. Zľava Miroslav Moťovský, Ján Chabada, Vladimír Synak 

 

 Obed sa podával vo farskej budove a zúčastnilo sa ho okolo 40 hostí. Pri stole 

prehovorili Dr. Ján Hano, Holčík z Trnavy, senior Karol Gábriš z  Pezinka, Ondrej Bartko z 

Bratislavy, Miroslav Moťovský. Na záver sa pomodlil a slávnosť zakončil generálny bis-

kup Dr. Ján Chabada.  

 

 

 

Sestry, ktoré sa starali 

o občerstvenie. 

 Zľava: Ondrejičková, Rauová, 

Šimonáková a Sekerešová. 
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4. októbra navštívilo Horné Zelenice 148 cirkevníkov zo Záriečia pod vedením 

svojho farára Jozefa Mišinu.  

 

24. decembra – v rámci štedrovečerných služieb Božích odovzdal farár do užíva-

nia nový kryštálový luster s 18 sviecami, ktorý cirkevníci zadovážili zo Železiarní 

z Bohumína. „Nech jeho svetlo je symbolom svetla, ktoré prišlo svetu v Ježiši Kristu a nech 

okrášľuje náš chrám.“ Prvý bolo na oltári vyšívané biele rúcho zhotovené v rodisku fará-

ra Jána Kalúsa vo Vydrnej pri Púchove. 

 

 

 

1965 

Na Kvetnú nedeľu 11. apríla domáci farár posvätil ďalšie dva lustre, ktoré sme 

odkúpili od ZV ROH pri Bohumínskych železiarňach. Luster sme zakúpili zo zbierky, kto-

rú medzi sebou urobili prezbyteri. 

 

25. apríla bola slávnosť konfirmácie 
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Konfirmandi 1965. (Horný rad zľava) Miloš Bojnák, Ivan Rehuš, Ján Mesároš, Samuel Bojnák, Du-

šan Dinga, Eliáš Horváth, Jaroislav Varga; druhý rad: Ján Repka, Ľubo Kulík, Oto Bojnák, Ľubo Boj-

nák, Milan Drobena, Stanislav Repka, Dušan Synak, Miroslav Jurík; Božena Havlíková, Viola Syna-

ková, Emília Osuská, Anna Mesárošová, Viera Roháčková a Mária Poláková. 

 

 
Chrámové zhromaždenie počas konfirmácie 

 

30. mája seniorálneho konventu sa okrem farára  zúčastnili Štefan Repka, Ján Sy-

nak a Pavel Synak – riadni delegáti a Katarína Ondrejičková, Ján Horváth ml. a Dušan 

Synak – kantor, ako hostia. 
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13. júna – slávnosť Svätej Trojice. Keď nás ohrozovala voda z Váhu, bola vyhláse-

ná pracovná povinnosť na spevňovaní hrádze. Do dediny sa dostala iba spodná voda 

a pred kostolom sa vytvorilo menšie jazero. 

 

27. júna sme mali služby Božie iba poobede o 16. Hodine, lebo bola vy hlásená 

mimoriadna smena v prospech obyvateľov postihnutých povodňou po roztrhnutí hrádze 

Dunaja. 

 

28. júna sme z Hodonína doviezli nové harmónium pre zborovú miestnosť. Zakú-

pené bolo zo zbierky konfirmandov a z peňazí, ktoré zvýšili po zakúpení lustra.  

 

5. septembra sme sa rozhodli odplatiť minuloročnú návštevu cirkevnému zboru 

v Záriečí. Zájazdu sa zúčastnilo 89 cirkevníkov. Cestou sme sa na hodinu zastavili 

v Trenčianskych Tepliciach a potom na priehrade za Púchovom a do Záriečia sme prišli 

krátko pred 10. Hodinou. 

 

 
Pred kostolom v Záriečí.   

 Ing. Ondrej Repka, Ján Synak č. 141, Ondrej Ševela zo Záriečia, Emil Filadelfi a Ján Synak č. 44 

 

Prvá cesta viedla do kostola, kde nás pred kázňou privítal farár Jozef Mišina a po kázni 

poddozorca brat Mika. Na privítanie odpovedal farár Ján Kalús, rodák z Vydrnej, ktorá 

patrí do záriečskeho zboru.  Postarali sa o nás po každej stránke, obed pre nás prichysta-

li vo farskej záhrade. Poobede sme boli na nešpore v zbore v Lazoch pod Makytov, kde 

kázal domáci farár Ján Lacko, po kázni nás s históriou zboru oboznámil dozorca Ján Hla-

váč. V oboch zboroch bola zrejmá vysoká obetavosť a starostlivosť o cirkevné budovy. 

Po krátkej prehliadke novej fary vybrali sme sa na blízke Javorníky, na Slovensko – Mo-

ravské pomedzie. Cestou nazad zastavili sme sa vo Vydrnej u rodičov farára Kalúsa, kde 

bolo pripravené menšie pohostenie. Vtipným spôsobom predstavil cirkevníkov zelenic-
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kého zboru brat Emil Filadelfi. Na záver nášho zájazdu sa vo Vydrnej s nami rozlúčil zá-

riečsky farár Mišina. Mohutne zneli slová piesne „Zlatého slunce...“ Strávili sme veľmi 

príjemný deň, hoci deň predtým, v soboru sa lialo, v nedeľu bol slnečný deň. 

 

3. októbra sme začali s vyučovaním náboženstva. V Siladiciach až na jedného sa 

prihlásili všetci žiaci, v Zeleniciach je to o niečo horšie. Zápasíme s nedostatkom učebníc, 

pretože staré nie celkom vyhovujú a na nové niet nádeje. S problémom vyučovania ná-

boženstva sa zaoberalo aj prezbytérium 21. novembra. Domáci farár podal správu 

o duchovnom stave zboru, zvlášť o výchove žiakov a konfirmandov. Aby sa zlepšila spo-

lupráca rodičov s farárov, rozhodli sme sa zaviesť zošitky, kde sa aspoň raz za štvrťrok 

podá správa rodičom a učení sa a správaní ich detí na náboženstve.  

 

1966 

15. febráura zbor navštívil cirkevný tajomník z Trnavy. Zbor má predkladať na 

ONV výročnú kňazskú správu a oznámiť dátum konania výročného účtovného konventu. 

Dosiaľ sa to nevyžadovalo. 

 

27. februára sa konal v Siladiciach výročný účtovný konvent, kde sa okrem iného 

volil filiálny kurátor, pretože starému kurátorovi vypršalo 6-ročné funkčné obdobie. 

Znovuzvolený bol opäť Ján Synak.  

 

6. marca sa konal celozborový konvent, kde okrem správy farára a schvaľovaní 

účtov sa zbor rozhodol vykonať opravu veže, organa a vymaľovať modlitebnicu 

v Siladiciach. Za dozorcu na ďalšie obdobie bol zvolený Štefan Repka, za poddozorcu 

Štefan Bojnák zo Siladíc, za kurátora v Horných Zeleniciach Ján Synak č. 10, kurátorom 

pre Bučany Karol Krupan a pre Leopoldov a Šulekovo Martin Polák. Obnovená bola aj 

voľba prezbyteria. Polovica prezbyteria bola vylosovaná a zvolená na ďalších 6 rokov, 

druhej polovici sa mandát predlžuje o ďalšie 3 roky. 

 

23. marca v Bratislave bola kňazská spoveď, po ktorej senior oznámil, že sa ne-

majú konať exámeny na konci školského roky v kostole, pretože vyučovanie a skúšanie 

žiakov patrí výluč ne do školy. Služby Božie na 1. mája sa majú konať buď skoro ráno, 

alebo poobede, aby sa nerušili manifestácie. 

 

16. apríla na MNV  v Siladiciach sa konalo zasadnutie ohľadom vyvlastnenia role 

patriacej cirkevnému zboru, ktorá bola plánovaná na stavebné pozemky. Zasadnutia sa 

zúčastnil vedúci odboru výstavby ONV v Trnave, predseda MNV v Siladiciach a farár 

zboru. Oznámili, že zboru sa nemôže poskytnúť finančná náhrada, keďže sa jedná o roľu, 

ale zbor môže požiadať od ONV náhradný pozemok. 
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16. apríla boli v chráme Božom konfirmovaní: Dana Rauová, Mária Mesárošová, Vladimír 

Synak, Stanislav Ryba, Miroslav Mesároš, Viera Jurčová, Ľubica Bátovská, Eva Dingová, a Anna 

Kuklová. 

 

 

19. júna sa konalo celozborové prezbytétrium. Farár oznámil, že sa nemôže 

v kostole konať exámen, preto farár podá farár rodičom z kancľa pred koncom školské-

ho roka správu o výučbe náboženstva. Farár podal aj správu o oprave organa, ktorú má 

urobiť firma Organa z Kutnej Hory. 

 

30. júna prišli montéri z Kutnej Hory, rozobrali organ a keď zistili, že niektoré 

píšťaly chýbajú, prácu nedokončili až do dodania náhradných píšťal. 25. júla konečne 

prišli elektrikári z Hlohovca, ktorí urobili prípojku potrebnú k elektrifikácii organa 

a montéri organ zložili 8. Augusta v priebehu 3 dní.  

 

9-11. augusta po 16 rokoch zavítali do Zeleníc Jana a Vladimír Kalus farár 

z Miroslavy  na Morave – menovci domáceho farára Jána Kalúsa. 

 

11. septembra po prvý raz zaznel opravený organ s elektrickým pohonom venti-

látora. 

 

 



29 

 

1967 

 

 
2. apríla boli konfirmovaní:  (horný rad zľava): Eduard Varga, Slavomír Bojnák, Miroslav Rau, Mi-

roslav Póňa, Emil Bojnák, Zoroslav Synak, Dušan Mesároš, Zdeno Marko. Dievčatá zľava: Anna Me-

sárošová, Zdena Mesárošová, Eva Mesárošová, Marta Štefišová, Marta Rybová, Elena Repková, Má-

ria Bačová a Jana Jacečková. 

 

3. augusta – do stav u manželského vstúpil farár Ján Kalús s Boženou Kmošeno-

vou, rodáčkou z Mestečka, okres Považská Bystrica. Sobáš bol v Záriečí, svadby sa zo 

zboru Zelenického zúčastnili Štefan Repka – dozorca, Ján Synak – kurátor, Pavel Synak – 

kurátor siladický, Dušan Synak – kantor, Emil Filadelfi, Ing. Ondrej Repka a Martin Sy-

nak. 

 

8 - 14. októbra sa farár Ján Kalús zúčastnil zájazdu do Nemecka po pamätných 

miestach Lutherovej reformácie – navštívili Eisenach, hrad Wartburg, Erfurt, Halle 

a Wittenberg. 

 

22. októbra sme začali s oslavami 450. výročia Reformácie. Odznela prednáška 

doplnená  osobnými skúsenosťami farára z návštevy v Nemecku, ktorá pokračovala 29 

októbra a 12. novembra. 31. októbra sme zasvätili Pamiatku Reformácie, vystúpili žiaci 

s programom, ktorý nacvičila pani farárka. 
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1968 

 

3. marca bol v Zeleniciach celozborový konvent.  Bolo odhlasované zavedenie 

ústredného kúrenia do fary.  

 

12. apríla – cirkev sa prihlásila k obrodnému hnutiu. Zmiernil sa tlak štátnych 

úradov na cirkev.  

 

19. apríla zápis a začiatok konfirmačnej prípravy. Počíta sa aj s konfirmandmi 

z Leopoldova, kde podľa plánu raz do mesiaca sa koná náboženská výchova za veľmi 

peknej účasti žiakov. 

 

 
21. apríla boli konfirmovaní: Ján Lenghart, Ján Náhlik, Dušan Synak, Miloslav Kulík, Štefan Kadlečík 

a Milan Ondrejička. Dievčatá: Dana Marková, Anna Drobenová, Terézia Škultétyová, Viera Poláko-

vá, Marta Horváthová, Eva Rauová a Elena Synaková. 

 

2. a 3. mája sa konalo v Turčianskych Tepliciach stretnutie Slovenských evanjelic-

kých kňazov, ktorého sa zúčastnil aj domáci farár Ján Kalús.  

 

12. mája zasadalo zborové prezbytérium. Preberali sa jednotlivé body prehláse-

nia cirkvi k demokratizačnému procesu. Farár podal správu o zasadaní ev.a.v. duchoven-

stva  v  Turčianskych Tepliciach. 

Víchrica, ktorá sa prehnala krajom vyvalila topoľ pred farou, prerušilo sa telefo-

nické vedenie a bola poškodená strecha na  kostole, ktorú však provizórne opravil brat. 

Emil Hrivnák s kiurátorom Jánom Synakom.  

 

16. júna sa farárovcom narodila dcéra Anička. 
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21. augusta hneď po polnoci a potom celý deň prechádzali obcou cudzie vojská. 

 

25. augusta pokračoval presun vojsk, až do chrámu zaznieval hukot tankov. 

V rámci služieb Božích sa konal mimoriadny konvent na ktorom sme žiadali obnovenie 

Nitrianskeho seniorátu ako aj naše začlenenie do neho. 

 

27. októbra boli obnovené detské služby Božie, známe pred rokmi „deformácie“ 

ako nedeľná besiedka. Vedie ich farár a preberať sa začal materiál zaslaný biskupským 

úradom. 

 

24. novembra – sestra Rehušová v Siladiciach darovala novú kamžu.  

 

 

1969 

25. januára sme začali s biblickými hodinami mládeže. Preberať sme začali Skut-

ky apoštolské, program bol doplnený rozhovorom. Účasť bola nad očakávanie dobrá. 8. 

Februára prednášal brat teológ Dušan Hano z Hlohovca o kulte rímskych cisárov.  

 

22. marca na biblickej hodine mládeže bol aj Samuel Holčík, farár z Trnavy, ktorý 

premietol, pašiový film.  

 

 
13. apríla boli konfirmovaní: Ján Lenghart, Milan Repka, Pavel Synak, Milan Jurčo, Daniel Synak, 

Ondrej Tutura, Miroslav Mesároš, Pavel Jurčo. Dievčatá: Anna Hrivnáková, Anna Rusnáková, Dra-

huša Hrivnáková, Emília Synaková, Alžbeta Liptáková a Marta Predná. 
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12. apríla zbor navštívil Jozef Juráš bývalý väzeň svedomia, teraz námestný farár 

v Bratislave – Petržalke. Prednášal o svojich skúsenostiach dokazovania sily viery 

v utrpení aj vo väzení. Prednáška pre veľký záujem mládeže i dospelých odznela 

v kostole. Rozvinula sa bohatá diskusia. Bol to požehnaný večer. 

 

19. apríla biblickej hodine mládeže v zborovej sieni výkladom poslúžil Vladimír  

Kubovčák, farár v Prievoze. Prednášku „Ženy okolo Kristovho kríža a pri vzkriesení“ po-

vedala Daniela Kubovčáková,  poslucháčka II. ročníka teológie. Prvý krát v dejinách zbo-

ru vystúpilo dievča ako poslucháčka teológie. Po prednáške bola diskusia 

o bohosloveckej fakulte a o uplatnení sa žien v cirkevnej službe.  

 

27. apríla sa nedeľňajších služieb Božích zúčastnil senior Karol Gábriš aj 

s rodinou. 

 

3. júna večer sa u nás zastavil zájazd cirkevného zboru z Levíc. 

 

15. júna v rámci dopoludňajších služieb Božích sa konal volebný konvent. Zbor na  

hodnosť biskupa Západného dištriktu volil Rudolfa Koštiala, farára zo Skalice a seniora 

Myjavského seniorátu.  

 

22. júna 45 mladých cirkevníkov podniklo autobusový zájazd do Súľova, kde sme 

navštívili služby Božie. Predtým sme vyšli na kopec nad Súľov a brat farár Ondrej Pecka 

povedal  históriu zboru poukážuc na okolité pamiatky peknej  súľovskej doliny. Po služ-

bách Božích sme odišli do Púchova, Záriečia a Lazov pod Makytou, kde sme sa stretli 

s tamojšou mládežou.  

 

 
S Ondrejom Peckom pod Súľovskými skalami 
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V Súľove po službách Božích s farárom Ondrejom Peckom 

 

14. júla začali prípravné práce k montáži ústredného kúrenia; montáž urobili tra-

ja montéri z „Inštaly“ v Nitre. Urobili sa aj ďalšiu úpravy vo fare – izolácie, inštalácia vo-

dovodu urobil Samuel Varga zo Siladíc, elektrikárske práce urobil Miroslav Synak 

a Stanislav Mesároš. Murárskym materiálom pomohlo zelenické JRD. Faru vymaľovala 

Mária Bodická za pomoci P. Rášovej a K. Ondrejičkovej. Brigádnicky sa pekne zapojil aj 

prezbyter Jozef Havlík ml. a veľa ďalších cirkevníkov zo Zeleníc aj Siladíc.  

 

2. augusta navštívili náš zbor  cirkevníci z Krupiny. Viedol ich farár Miroslav Mo-

ťovský, ktorý vyrástol na tunajšej fare.  

 

21. septembra začal výučba náboženstva na štyroch miestach – v Zeleniciach, Si-

ladiciach, Bučanoch a Leopoldove.  

 

5. októbra sa konala pamiatka posvätenia chrámu. Kázal Vladimír Synak farár v 

Zemianskych Kostoľanoch, syn terajšieho kostolníka. Na nešpore kázal teológ Dušan 

Hano z Hlohovca.   

 

9. novembra v Zeleniciach aj v Siladiciach odbavil Štefan Bojnák, farár z Badína, 

rodák zo Siladíc. 

 

24. decembra – štedrovečerné vystúpenie mládeže nacvičili pomocníčky 

z detských služieb Božích  Eva Ondrejičková, Darina Synaková a Anna Dingová.  
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1970 

Začiatkom marca prišiel prípis z GBÚ v Bratislave, podľa ktorého na účinkovanie 

ktoréhokoľvek farára v inom zbore bude treba súhlas ONCV – teda úzus spred dvoch 

rokov. 

 

 
5. apríla boli konfirmovaní: Miroslav Bača, Eva Marková, Marta Mesárošová, Vlasto Drobena, Elena 

Hrebenárová, Ľubomír Ostrčil, Viera Rauová, Darina Andreanská, Alžbeta Harmanová, Ján Havlík, 

Mária Synaková, Pavel Mikuščák,  Ľuba Bojnáková. 

 

 

 

1971 

Od 6. januára do 9. Februára bol v Bratislave v nemocnice  domáci farár. Zastupo-

vali ho poslucháči teológie Dušan Hano, Milan Horínek  a Daniela Kubovčáková. Nešpor-

né služby Božie sa neodbavovali.  

 

20. júla prišiel zájazd cirkevníkov zo Slatiny nad Bebravou na dvoch autobusoch, 

85 cirkevníkov. Na obed si ich rozobrali rodiny v Horných Zeleniciach a v Siladiciach. 

Zájazd viedol farár Štefan Bojnák. 
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16. mája boli konfirmovaní:  Daniel Bojnák, Elena Mikuščáková, Marta Lenghartová, Ľudmila Škul-

tétyová, Jaroslav Rau, Stanislav Štrba, Ján Kadlečík, František Lančarič, Ľubomír Repka, Miroslav 

Predný a Vladimír Šimonák. 

 

1972 

30. januára sa konalo prezbytétrium. Namiesto doterajších dozorcu 

a poddozorcu, ktorí nekandidovali na nové funkčné obdobie boli navrhnutí – za dozorcu 

Michal Synak ml. a za poddozorcu Benjamín Ryba zo Siladíc. Kurátori ostávajú doterajší 

bratia. Do prezbytéria po prvý raz boli navrhnuté sestry: zo Siladíc Otília Repkov 

a Matilda Bojnková, z Horných Zeleníc Katarína Synaková. Navrhnutí kandidáti boli zvo-

lení na konvente 13. februára a uvedení do úradu 27. februára 1972 seniorom Karolom 

Gábrišom. 

 
Prezbyteri so seniorom Karolom Gábrišom 



36 

 

 
Kantor Dušan Synak za organom 

 

 
9. februára boli konfirmovaní: Dana Rybová, Eva Rusnáková, Mária Synaková, Jana Baranovičová, 

Marta Rybová; druhý rad zľava: Milan Dinga, Vladimír Synak, Miroslav Synak, Ivan Mesároš, Dušan 

Hrivnák, Bača, Miloslav Krišťan a Dušan Varga. 

 

20. augusta navštívil zbor br. Farár Daniel Veselý zo Šváboviec s manželkou Ľud-

milou, farárkou v Matejovciach. 

 

22. augusta sa konal prvý pohreb z domu smútku. Trúchloslužby pre neustávajúci 

dážď sa konali v kostole. Pochovávali sme Štefana Štefiša. 
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10. septembra – prvý raz hrala na organe celé služby Božie Ľubka Synaková, dcé-

ra dozorcu Michala Synaka. 

 

Októbra 1.  sme si pripomenuli 180. Výročie  posvätenia chrámu. Služby Božie 

odbavil Miroslav Synak, farár v Drienčanoch, rodák z Horných Zeleníc. 

 

 

1973 

13. februára sme pozdravili bývalého dozorcu Štefana Repku pri jeho 70-tke, ale 

už 5. Marca sme ho pochovali. 

 

V tomto roku sme po viac týždňov neodbavovali služby, pretože bol zákaz zhro-

mažďovania sa v dôsledku výskytu slintačky. Prvý raz od 7. januára do 4. februára, dru-

hý raz 17. marca do 3. mája.  

 

 
20. mája boli konfirmovaní: Ondrej Repka, Alena Páleníková, Anna Predná, Marian Hrebe-

nár, Vladimír Synak; druhý rad zľava: Jozef Harman, Viera Krišťanová, Ján Štrba, Ľubica Synaková, 

Jaroslav Varga, Ľubica Mesárošová a Rastislav Ryba. 

 

 

13. septembra sa konala seniorska revízia zboru, pod vedením seniora Karola 

Gábriša, seniorálneho dozorcu Jána Ištoka a predsedu hospodárskeho výboru Pavla Štr-

bu. 
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1974 

 

Od 6. januára začala vykonávať kantorskú službu Ľubka Synaková. Doterajšiemu 

kantorovi Dušanovi Synakovi sa domáci farár poďakoval za dvadsaťročnú službu a na 

novom bydlisku v Trnave mu poprail hojnosť Božieho požehnania.  

 

 
21. apríla boli  konfirmovaní: (zadný rad sprava) Ľubomír Lenghart, Vlastimil Kulich, Ľu-

bomír Hrivnák, Miroslav Marko, Ján Lančarič, Miroslav Páleník Jaroslav Repka; (prvý rad sprava) 

Štefan Kulich, Naďa Ročáková,  Ružena Škultétyová, Darina V, Darina Vargová, Viera Mesárošová 

a Jaroslav Bača. 

 

22. júna sa v Jure konal seniorálny konvent, zúčastnil sa ho domáci farár, kurátor 

zo Zeleníc a sestry Božena Kalúsová, Anna Synaková, Marta Mesárošová, Drahuša Hriv-

náková a bratia Ján Synak č. 141 a Dušan Synak. Senior Karol Gábriš sa vzdal funkcie 

seniora Bratislavského seniorátu. 

 

24.  augusta zasadalo zborové prezbytérium, okrem iného rokovalo o zmene za-

čiatku služieb Božích. V Horných Zeleniciach budú služby Božie vždy o 10. Hodine, 

v Siladiciach v poradí každú tretiu nedeľu a na druhé sviatky výročných slávností o pol 

deviatej hodine.  

 

1975 

9. februára sa konal výročný konvent. Zo Siladíc prišla požiadavka na opravu 

modlitebnice. Hospodársky výbor si modlitebnicu prezrel a konštatoval, že na opravy 

bude treba vyčleniť asi 10 000,- Kčs a na opravu fary cca 6 000,- Kčs. 10. Februára bola 

podaná žiadosť na ONV odbor kultúry žiadosť o povolenie uvedených opráv.  
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1. marca prišlo povolenie z ONV, ale iba na opravu fary. Ďalšie peniaze budú po-

volené čerpať až po prezretí modlitebnice.  

 

 
6. apríla boli konfirmovaní: (sediaci zľava) Emília Holková, Ľubo Dinga, Rastislav Varga, 

Bohuš Repka, Vladimír Baranovič, Ľubo Páleník, a Jana Sekerešová. Druhý rad: Viera Synaková, 

Milota Roháčková, Dana Vargová, Dagmar Synaková, Milena Bačová, Jana Bojnáková,  Jana Syna-

ková, Eleonóra Synaková. 

 

 

 

1976 

3. marca došlo povolenie na opravu modlitebnice v Siladiciach  s rozpočtom 

10 000,-Kčs. 

 

15. apríla bol osadený nový drevený kríž na cinotríne v Zeleniciach. Drevo veno-

val kurátor Ján Synak, kríž vyrobil a natrel Emil Hrivnák, korpus opravil a natrel kurátor. 

Kríž osadili Emil Hrivnák a Jozef Havlík.  

 

Od 21. augusta sa vykonávala oprava modlitebnice v Siladiciach – popraskané 

múry, odkvapové rúry, strecha.  Od 20 septembra sa spevňovali múry, omietka zvonku, 

vymurovala sa priečka v chodbe a položili sa dlaždice. Murárske práce vykonal Michal 

Synak z Horných Zeleníc. Elektrikárske práce sa vykonali pod vedením Miroslava Synaka 

zo Zeleníc. Stolárske práce vrátane náterov urobil Ján Bača. Bolo zhotovené nové oltárne 

pódium, premiestnená kazateľňa harmónium. 13. Decembra Ján Bača začal obkladať 

steny červeným smrekom. 
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25. apríla sa konala konfirmáciu. Konfirmovaní boli:  (zľava) Rastislav Lenghart, Jana Hor-

váthová, Jana Synaková, Alena Kulichová, Jarmila Repková a Emil Hrivnák. 

 Návšteva  služieb Božích bola slabá, pretože v Trnave sa konala posviacka obno-

veného kostola. Mnohí cirkevníci sa tejto slávnosti zúčastnili aj napriek tomu, že nám 

neprišlo oznámenie o konaní slávnosti, hoci sme najstarší susedný zbor a na opravu sme 

obetovali z celého Slovenska najvyššiu oferu (15 000,- Kčs). 

 

27. augusta navštívila cirkevná  zbor rodina Záskaliczky, potomkovia bývalého fa-

rára Ondreja Lanštiaka. 

 

24. decembra sa konali prvý raz služby Božie v obnovenej modlitebnici v Siladiciach. 

 

 

1977 

2. februára bola na oltárnu stenu v modlitebnici v Siladiciach umiestnená kera-

mická plastika „Kristova hlava na kríži“, ktorú vypracoval Ján Sklenár zo Siladíc. 

 

17. apríla – služby Božie sa odbavujú v zborovej sieni, lebo kostol sa maľuje. Ma-

liarske práce vykonali Eduard Lenghart a Pavel Slížik. Vykonávali sa aj ďalšie údržbár-

ske práce na kostole a fare. 

 

15. mája sa konal volebný konvent seniorálnych predstaviteľov. Znovuzvolili sme  

predošlé vedenie na ďalšie 6-ročné obdobie. Prebrali sa úlohy spojené s organizáciou 

seniorálneho konventu. V Horných Zeleniciach si starosť s obedom a občerstvením pre-

vzala sestra A. Žoltická, v Siladiciach Otília repková, Eva Synaková a Matilda Bojnáková. 
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24. apríla boli konfirmovaní:  Mária Vargová,  Iveta Štrbová, Viera Hrivnáková, Jarmila Lengharto-

vá, Jana Mesárošová. Chlapci zľava: Milan Dinga, Vladimír Synak, Rudolf Rau., Miroslav Bôžik, Ľu-

bomír Synak, Pavel Šimonák a Jaroslav Sekereš. 

 

 

 

30. mája – na Svätodušný pondelok ráno prišiel Okresný cirkevný tajomník z Tr-

navy a zakázal použiť miestnosť tunajšej osvetovej besedy k podaniu obeda pre účastní-

kov seniorálneho konventu; ani rozhlas z kostola nesmie sa prenášať pred kostol do uli-

ce, ale môže sa použiť iba na prenos v smere na dvor.  

 Prezbytérium sa s novou skutočnosťou vyrovnalo – obed sa bude podávať 

v pôvodnom rozsahu na farskom dvore.  

 

3. júna – panuje nadšený ruch, ktorý je ochotný zdolávať všetky prekážky. Na far-

ský dvor doviezli stoly, lavice i kotly pre kuchárky.  Pred večerom prišiel opäť cirkevný 

tajomník skontrolovať, či sa pokračuje podľa jeho príkazov.  

 

4. júna od skorého rána sa začali zhromažďovať delegáti do chrámu Božieho. Za-

plnili nielen všetky miesta na sedenie, ale aj farský dvor. Pred oltárom privítali hostí deti 

básničkami a kvetmi. Za dievčence hovorila Anna Kalúsová, za chlapcov Martin Sekereš, 

za cirkevný zbor miestny farár. Prvej časti konventu sa zúčastnilo aj predstavenstvo 

trenčianskeho seniorátu ako aj niektorí farári považského seniorátu.  
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Privítanie konventuálov 

 

 Kázal Vojtech Adamovič, na text Gal. 5,22. Prítomný bol aj okresný cirkevný ta-

jomník Daniš a miestny rímsko katolícky farár M. Potocký, ktorý pozdravil  účastníkov 

konventu pekným príhovorom pri obede.  

 

 

 
Zľava: Konsenior Ondrej Bartko, senior Karol Gábriš, farár Ján Kalús 
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 Obed sme podávali na dvore a v zborovej miestnosti na  tri smeny, celkom sa po-

dalo 530 obedov. Konvent s obedom trval do pol piatej poobede.  

 

 
Pri obede vo farskom dvore 

 

 
Pohľad na časť kuchyne 

 

19. júna na službách Božích sa zastavili cirkevníci z Miroslavy na čele s farármi 

Jankou a Vladimírom a Kalusom. Počas služieb Božích zaspieval ich spevokol mládeže 

i dospelých. 

 

20. decembra – do modlitebnice v Siladiciach sa namontovali nové lavice, ktoré 

zhotovil Ján Bača z Horných Zeleníc.  
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1978 

12. februára sa konalo prezbytérium, ktoré pripravilo podklady pre účtovný kon-

vent a navrhlo nového dozorcu – Emila Hrivnáka, ktorý bol zvolený na konvente 19. 

Februára.  

 
2. apríla – v tomto roku boli konfirmovaní: Peter Varga, Zdena Dingová a Viera Mesárošová. 

 

20. augusta sa po prvý raz zasadalo celozborové prezbytérium v Siladiciach. Ro-

kovalo o.i. o realizácii uzavretia seniorálneho konventu, o spievaní v domácnostiach 

pred a po pohrebe niektorého člena a o hospodárskych záležitostiach - oprava plota, 

natretie odkvapových rín. 

 

19. novembra zbor dostal prvú zásielku slovenského prekladu Biblie, celá zásielka sa 

rozpredala.  

 

 

1979 

18. apríla sme začali brigádnicky stavať plot medzi farskú záhradu a cintorín. Ple-

tivo na ohradu poskytlo MNV.  

 



45 

 

 
22. apríla boli konfirmovaní: Miroslava Synaková, Ľuba Vargová, Zuzana Bačová, Ivan Repka, Jozef 

Lobodáš, Dušan Ondrejička. 

 

6. augusta zbor navštívili cirkevníci z Lazov spod Makytov. Zápis v Pamätnej kni-

he znie: 
Boli sme tu a našli sme tak vynikajúcich farárovcov, že nám za chvíľu prestali vadiť aj muchy 

a vzduch, ktorý sa šíri z príslušných zariadení miestneho JRD. Určite ešte prídeme! 

Za početnú rodinu telesnú aj duchovnú v Lazoch pod Makytou riadne zvolený kňaz  

Ján Bohdan Hroboň. 

PS:  Ani nabudúce nezabudnite na pohostinnosť, hoci vám už musí byť jasné, že ste počas našej 

návštevy nepohostili anjelov. B. 

 

18. novembra v rámci dopoludňajších služieb Božích sme pozdravili dozorcu Emila  

Hrivnáka pri jeho 60-the a kantora Dušana Synaka pri jeho 50-tke.  
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1980 

 
20. apríla sa konala konfirmácia. Konfirmovaní boli Vladimír Dinga, Ivan Roháček, Viera Dingová, 

Soňa Synaková a Soňa Jurčová. 

 

 

17. augusta cirkevný zbor pri príležitosti nedožitých 100. Narodenín bývalého fa-

rára Pavla Moťovského a nedožitej 90-tky jeho manželky privítal deti po zosnulých. Syn 

Miroslav Moťovský farár v Krupine sa po kázni zboru prihovoril. 
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1981 

 
26. apríla boli konfirmovaní: Viera Štrbová, Ľubica Synaková, Božena Pisklová, Darina Ročáková. 

Chlapci: Ivan Bača, Jaroslav Krišťan, Viliam Polák a Martin Sekereš. 

 

Na slávnosti konfirmácie účinkoval aj spevokol bratislavskej mládeže z biblického krúž-

ku. Na nešpore opäť vystúpili s vlastným programom. Po nešpore si boli pozrieť okolie 

Váhu, sprevádzali ich viacerí cirkevníci a spoločne si pri vode zaspievali. 
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Katolícky farár Michal Potocký v rozhovore s Jánom Kalúsom v zborovej miestnosti 

 

V máji sa konali opravy vo farskej budove – výmena elektrického vedenia (Miroi-

salv Synak, Ján Repka a Ján Havlík) a maľovka.  

 

22. júna brat Emil Hrivnák zostrojil a nainštaloval novú konštrukciu pod zvony.  

 

5. septembra – Jozef Boško, kantor zo Záriečia opravil a naladil organ. 
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1982 

 
25. apríla boli konfirmovaní: Ingrid Vargová, Dana Drobenová, Iveta Dingová, Anna Kalúsová, Eva 

Kmošenová. Roman Ondrejička, Ľubo Slížik, Milan Synak a Rastislav Horváth. 

 

 Na konfirmácii sa zúčastnili aj deti z Lazov pod Makytou. V Pamätnej knihe je zá-

pis tohto znenia:  
Veľmi srdečne sme prijali pozvanie milého brata farára na slávnosť konfirmácie. Bola to vzájomná 

služba. My sme vám zaspievali a vy ste nám umožnili prísť do pekného spoločenstva a odovzdať to, čo sme 

nacvičili. Tým ste nás povzbudili do ďalšej práce. Nadovšetko bol tento deň vzájomnou službou oslávený náš 

Pán. Jemu buď česť a sláva aj ze tento deň.     Ján Bohdan Hroboň – farár 

 

 
Mládež z Lazov pod Makytou s farárom Bohdanom Hroboňom 
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20. júna po skončení služieb Božích sa domáci farár Ján Kalús na pozvanie zú-

častnil slávnosti primícií katolíckeho novokňaza Ignáca Šurinu z Dolných Zeleníc. Pri 

tejto príležitosti predniesol pozdrav ev. cirkevného zboru Zelenického. 

 

23. mája v rámci volebného konventu sme zvolili za seniora  Dr. Karola Gábriša 

a Michala Dubeka za dozorcu .  

 

29. júla – stolár Ján Bača dokončil obklad zborovej miestnosti červeným smre-

kom. Pri odchode na dovolenku v polovici júla tunajší rim. katolícky farár Michal Potoc-

ký všetky osobné i cirkevné financie deponoval na evanjelickej fare.  

 

10. októbra sa konala slávnosť 190. výročia posvätenia chrámu Božieho. Služby 

Božie začali o 10. Hodine, pred oltárom seniorálne predsedníctvo privítal dozorca Emil 

Hrivnák. Dievčatá v krojoch – Lenka a Katka Karlíková, Jana Synaková a Jarmila Vargová 

odovzdali seniorovi so sprievodom kvety. Okrem cirkevníkov z nášho seniorátu sme 

medzi sebou privítali aj cirkevníkov z Miroslavy na čele s farárom Vladimírom Kalusom, 

ktorí pred kázňou zaspievali vybrané piesne. Kázal senior prof. Dr. Karol Gábriš 

(III.Mojž. 26, 11-13). Po kázni zahrala flautová skupina z Miroslavy. O histórii zboru re-

feroval domáci farár. Záverečnú liturgiu vykonal senior. Po obede vo fare opäť zaspievali 

a zahrali sestry a bratia z Miroslavy. 

 

 

 
Návšteva cirkevníkov z Miroslavy 
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Flautový súbor z Miroslavy 

 

1983 

30. januára – prežili sme mimoriadne teplý zimný mesiac, začali rásť tulipány 

a rašiť šípky. 

 

17. apríla mali sme slávnosť konfirmácie, ktorú osviežil hudobno – spevácky sú-

bor mládeže z Miroslavy. Na nešpore vystúpili so samostatným pásmom. 

 

 
V tomto roku boli konfirmovaní: (zľava) Ľuba Lobodášová,  Miroslava Synaková, Ľuba Len-

ghartová, Erika Synaková, Ľuba Mesárošová, Katerina Lenghartová. Miroslav Holka, Peter Páleník, 

Milan Lenghart, Dalibor Polák a Vladimír Sekereš. 
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V septembri prišlo povolenie z ONV v Trnave na úpravu sakristie na zborový ar-

chív a elektrifikáciu zvonenia. Úpravu sakristie vykonal brat Ján Bača. 

 

1984 

 
6. mája boli konfirmovaní: Katarína Sekerešová, Ingrid Machajdíková, Marek Lenghart, Zuzana 

Mesárošová, Katarína Mesárošová, Jana Rášová, Erich Farkaš, Soňa Štrbová, Viera Repková, Daniel 

Kalús. Druhý rad: Peter Synak, Jozef Mateašík, Daniel Dunár, Jana Repková, Ivana Synaková, Eva 

Hodulíková, Jana Lančaričová, Viera Rášová, Jarmila Vargová, Milo Slížik, Miroslav Mesároš, Mar-

tin Kmošena. 

 

23. júna výročného seniorálneho konventu 

v Prahe sa zúčastnilo 13 cirkevníkov. 

 

 

 

 

2. decembra – na prvej biblickej hodine od-

znela prednáška o Jánovi Viklefovi z príležitosti 

600. výročia smrti. Na druhej sme preberali vý-

sledky rokovania medzi zástupcami ev.a.v. cirkvi 

a cirkvi rim. Katolíckej, podľa výsledkov uverejne-

ných v časopise Křesťanská revue. 

 

 

 

 

 

Vnútro kostola sv. Michala v Jirchářích, Praha 
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1985 

 

23. februára prezbyterka Mária Krištanová darovala z príležitosti 10. výročia 

smrti manžela nový koberec o oltára.  

 

10. marca sa konal výročný účtovný konvent. Okrem iného sme rozhodli skončiť 

s vyberaním ofery do tzv. zvončeka. Ostane vyberanie ofery pri východe z chrámu. Sto-

jany na misky do ktorých sa zberá ofera vyhotovil prezbyter Miroslav Synak zo Siladíc.  

 

30. marca – nový katolícky farár br. Bajcár, ktorý sa predstavil na ev. fare koncom 

minulého roka, daroval na oltár zelenického ev. chrámu Božieho črepníkové kvety 

k Veľkej noci. 

 

 
21. apríla boli konfirmovaní: (prvý rad zľava) Peter Drobena, Lenka Karlíková, Ivan Varga, 

Tibor Polák, (druhý rad) Ľuboš Synak, Eduard Lenghart, Tibor Mesároš, Miloš Mersároš. 

 

3. mája navštívil cirkevný zbor br. Generálny biskup Ján Michalko v sprievode sy-

na Jána. Prezrel si organ a cirkevné budovy. Pri posedení vo fare bol prítomný aj Dr. Ján 

Hano, farár z Hlohovca. Biskup si vypočul správu o cirkevnom zbore a prisľúbil pomoc 

pri zadovážení nového organa. 
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11. júla navštívil zbor Uwe Peter Hidingsfeld, vrchný cirkevný radca a tajomník 

zahraničného úradu Evanjelickej cirkvi v Nemeckej spolkovej republike so sídlom vo 

Frankfurte nad Mohanom.  

 

15. decembra sme pri príležitosti 80.narodenín pozdravili nášho kostolníka Mi-

chala Synaka 

 

1986 

20. januára bola silná veterná búrka, ktorá vyvalila topoľ, poničila elektrické ve-

denie na fare a strechu na kostole. Strechu opravili bratia Emil Hrivnák, Ján Sekereš a Ján 

Repka. Elektráreň vymenila drôty za elektrický kábel.  

 

9. februára na výročnom konvente bol zvolený do funkcie dozorcu opäť Emil 

Hrivnák, poddozorcu Benjamín  Ryba a za kostolníka Jozef Havlík.  Pred skončením kon-

ventu pozdravil farára Jána Kalúsa z príležitosti 30. Výročia pôsobenia v Zeleniciach do-

zorca Emil Hrivnák.  

 

 
20. apríla sa konala konfirmácia, na ktorej sa zúčastnili aj mladí bratia z Bratislavy. Konfirmovaní 

boli: Peter Repka, Alena Machajdíková, Jana Synaková, Zuzana Mateášiková, Erika Bojnáková 

a Daniel Synak. 

  

Poobede na nešpore vystúpili mládežníci z Bratislavy so samostatným pásmom 

spevov a osobných svedectiev niektorých členov spevokolu.  
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Spevokol mládeže z Bratislavy 

 

10. júna bola dokončená elektrifikácia zvonov, ktorú urobil br. Ján Repka. 

 

11. augusta sme začali s kladením podlahy pod lavice v kostole. Práce vykonávali  

Ján Bača, Emil Hrivnák, Ján Synak a Jozef Havlík. 

 

26. októbra sme mali slávnosť z príležitosti 350. rokov vydania Tranovského 

kancionála. 

 

1987 

13. januára sa zišla v zborovej miestnosti mládež na samostatnú biblickú hodinu. 

23. januára na biblickej hodine mládeže boli prítomní  štyria členovia biblického krúžku 

z Bratislavy, z nášho zboru sa zúčastnilo 18 mladých cirkevníkov. 21. februára sa 12 

mládežníkov zo Zeleníc zúčastnilo biblickej hodiny mládeže v Záriečí, 13. marca zasa 6 

členov mládeže z Bratislavy prišlo na naše stretnutie v Zeleniciach. 

 

3. mája bola slávnosť konfirmácie, na ktorej spievala mládež zo Záriečia. Skupina 

18 mladých ľudí prišla už v sobotu poobede, s našou mládežou strávili podvečer pri Vá-

hu. Ubytovaní boli v rodinách v Horných Zeleniciach a v Siladiciach.  
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Konfirmandi vedení Jánom Kalúsom pri vstupe do kostola 

 

 
Konfirmovaní boli: Ružena Mesárošová a Stanislava Zamcová, Vladimír Jurčo, Dušan Synak a Peter 

Lenghart. 
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Mládež pri Váhu 

 

3. mája bolo celodenné stretnutie bratislavskej a zelenickej mládeže. 

 

19. júla sme mali návštevu z Podlužian, ktorú viedol farár Vladimír Synak, náš ro-

dák. 

 

13. augusta cirkevný zbor vyprevadil na poslednej ceste bývalého učiteľa 

a kantora Eduarda Žoltického. V chráme Božom liturgoval Br. Majduch z Horných Ozo-

roviec, kázal a odobierku predniesol domáci farár. V chráme dvojhlasne spievali sestry 

z domáceho zboru. Pohrebu sa okrem brata Majdúcha, ktorého otec bol spolužiakom 

zosnulého, aj Štefan Bojnák, farár zo Slatiny nad Bebravou.  

 

1988 

24. apríla sa konala konfirmácia, na ktorej vystúpil spevokol mládeže z Bratislavy, 

prednášala poslucháčka teológie Katka Veselá. Poobede vystúpila táto mládež so scén-

kou o významne modlitby a domácej pobožnosti. 
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Konfirmandi 1988. Juraj Sekereš, Zuzana Repková, Eva Poláková, Peter Varga a Katarína Karlíko-

vá. 

 

5. júna venovali nové oltárne rúcho do chrámu Božieho v Zeleniciach aj 

v modlitebnici v Siladiciach sestry Mária Krištanová a Darina Synaková. 

 

25. júna sme usporiadali autobusový zájazd asi 40 cirkevníkov na seniorálny 

konvent, ktorý sa konal vo Vrbovom. 

 

21. augusta darovala Paulína Rauová svietniky na oltár v Siladiciach. 

 

18. septembra sa začala výučba náboženstva v Horných Zeleniciach 

a v Siladiciach, po jednej hodine týždenne. Prihlásilo sa spolu 19 detí.  

 

1989 

24. februára sme v Siladiciach zakúpili elektrické harmónium. 

 

23. marca v ústave v Suchej nad Parnou zomrel hlohovecký farár Dr. Ján Hano, 

ktorého pohreb sa konal 29. Marca.  

 

5. apríla zelenický farár bol ustanovený za administrátora Hlohovca.  

 

19. apríla farár, dozorca  kurátor boli v Bratislave na GBÚ prebrať elektrofonický 

organ pre Horné Zelenice. Organ prvý raz zaznel na službách Božích 30. apríla.  
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23. apríla sme mali konfirmáciu, na ktorej spievala i naša mládež.  

 

 
Konfirmandi 1989. Radko Lenghart, Jana Struhárová, Dáša Lenghartová, Andrea Karlíková, Ale-

xandra Kolláthová, Katarína Repková, Stanislava Karlíková a Norbert Kukla 

 

 
Spevokol zelenickej mládeže 
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25. júla zelenická mládež spievala v Pastuchove. 

 

9. júla na zborovom prezbytériu sme okrem iného rozhodli zaviesť odbavovanie 

Večere Pánovej staroluteránskym spôsobom. 

 

10. septembra zborové prezbytérium pozdravilo farára Ján Kalúsa pri príležitosti 

jeho 60-tich narodenín v chráme. Kvety mu podala Janka Synaková, básničkami ho po-

zdravili Ľuboš Lančarič a Lucia Lančaričová zo Siladíc.  Za mládež prehovorila Katka  

Karlíková, za cirkevný zbor dozorca Emil Hrivnák. Potom miešaný zbor zaspieval 

s doprovodom organa (Katka Karlíková), v rámci spevu prehovorila sestra Eva Ivanová. 

Za fíliu Siladice pozdravil farára poddozorca Benjamín Ryba. Zatým hovoril kurátor Ján 

Synak a pozdravy zakončila sestra Eva Synaková zo Siladíc. 

 Po obede pri zasadnutí prezbytéria Jána Kalúsa pozdravil za administrovaný zbor 

hlohovecký dozorca a kantor Pavel Surkoš.  

 

 
Dozorca Emil Hrivnák číta zdravicu jubilantovi farárovi Jánovi Kalúsovi 

 

11. októbra farár Ján Kalús odovzdal administrovaný zbor v Hlohovci za účasti 

seniora vymenovanému  námestnému  kňazovi Igorovi Chovanovi. 

 

19. novembra v Horných Zeleniciach farár po kázni pozdravil dozorcu Emila 

Hrivnáka pri príležitosti jeho 70.-tky a kantora Dušana Synaka pri jeho šesťdesiatke. 

 

27. novembra pri celoštátnom štrajku proti zlovôli a násiliu vládnuceho systému 

zazneli o 12. Hodine zvony z našej veže.  Kritika zasiahla aj cirkev, čo sa prejavilo na ge-

nerálnom konvente v Žiline.  V dôsledku politických zmien odstúpil z funkcie aj senior 

prof. Dr. Karol Gábriš, čo listovne oznámil zborom seniorátu. 

 



61 

 

24. decembra – tohoročné štedrovečerné služby Božie boli po rokoch najviac na-

vštívené. 

 

1990 

20. januára sa konal prvý zjazd nášho seniorátu vo Veľkom Grobe – Čataji. Stret-

nutia sa zúčastnila zelenická a hlohovecká mládež autobusom. 

 

11. februára bol farár Ján Kalús pozvaný  odbaviť služby Božie v nápravnom vý-

chovnom zariadení v Leopoldove. Do vzbury vo väzení tam bol ešte tri krát a niekoľko 

krát tam bol odbaviť aj Igor Chovan z Hlohovca. 

 

10. apríla okolo cesty do chrámu vysadili funkcionári zboru lipy. Sadenice dovie-

zol  brat Samuel Slížik zo Sasinkova. 

 

 
22. apríla sa konala konfirmácia. Konfirmovaní boili Ľubomír Repka, Kristína Chropovská, Juraj 

Mesáároš, Ján Dinga, Pavel Synak, Kataríína Hodulíková a Peter Slížik. 

 

10. júla – mládež sa zúčastnila týždennej brigády v Batizovciach. 

 

Zástupcovia mládeže sa 1. Septembra v Žiline zúčastnili zjazdu pracovníkov evan-

jelizácie v našej cirkvi. 

 

23. septembra zbor usporiadal autobusový zájazd  na Myjavu z príležitosti spo-

mienky pri príležitosti 250. Výročia smrti Daniela Krmana. 

 

6. októbra zjazdu evanjelickej mládeže v Horných Salibách sa z nášho zboru zú-

častnilo 13 mladých cirkevníkov. 
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1991 

Počet ev.a.v. obyvateľov, ktorí sa pri sčítaní obyvateľstva k 3. marcu  do cirkevného zbo-

ru v Horných Zeleniciach: 

 Horné Zelenice 267 

 Dolné Zelenice 18 

 Siladice 159 

 Šúrovce 7 

 Bučany 21  

 Trakovice 3  

 Spolu 475 

 

   

 17. februára sa konal výročný konvent na ktorom okrem bežných bodov a správ 

zbor pozdravil farára pri 35. výročí jeho pôsobenia v Zeleniciach. Konvent rokoval aj 

o príprave blížiaceho sa 200. Výročia posvätenia chrámu Božieho. 

 

 21. apríla sme mali slávnosť konfirmácie, poobede sme boli v Trnave na akcii se-

niorálna nedeľa zborov trnavského okresu.  Vystúpili tam naše deti  a mládež piesňami 

a prednesom básní. 

 

 

 
V tomto roku boli konfirmovaní: Zuzana Držíková, Alexandra Držíková, Anna Gréková, Eva Gréko-

vá, Viera Tuturová, Anna Struhárová, Martin Jurčo a Ján Piskla. 

 

4. mája sa konalo v Zeleniciach stretnutie mládeže, ktorého sa zúčastnilo okolo  

400 hostí na čele s generálnym biskupom Pavlom Uhorskaiom. Prítomní boli senior, 

konsenior a viacerí farári ako aj hostia zo Sliezska na čele s Milanom Peckom. V rámci 
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pásma zboru v Modre Kráľovej vystúpil aj člen národného divadla Július Pántik. Obed 

pre 320 hostí bol  na JRD v Dolných Zeleniciach. Vystúpilo mnoho speváckych a hudobný 

skupín. Hlavnú prednášku predniesol Dr. Ján Greššo, farár z Bratislavy  a docent Evanje-

lickej bohosloveckej fakulty. Ráno sa stretnutia zúčastnil aj rim. Katolícky farár Karol 

Bajcar a popludní sa tu zastavil a zhromaždenie pozdravil aj bývalý katolícky farár Mi-

chal Potocký. Generálny biskup venoval cirkevnému zboru nový kalich a patenu. 

 

 
Generálny biskup Pavel Uhorskai sa prihovára zhromaždeniu na stretnutí mládeže v Zeleniciach 

  

 
4. mája 1992. Prvý výstup našich detí 
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Výstup našej mládeže 

 

19. augusta sa mládež zúčastnila Zjazdu ev. mládeže v Košiciach a potom týždeň 

brigádovali vo Veľkom Slavkove v zbore farárky Ľudmily Veselej. Koncom prázdnin na-

treli plot pred farou a kostolom, bránu na kostole a fare a odkvapové rúry.  

 

30. augusta zbor navštívil generálny biskup P. Uhorskai a senior Ján Podlesný s  

mládežou z Veľkého Grobu – Čataja. Potom sme všetci spoločne odišli do Leopoldova na 

vystúpenie vo väznici.  

 

V 19. nedeľu po Svätej Trojici sme za biskupa Západného dištriktu zvolili Jána An-

tala, farára v Svätoplukove Mojmírovciach. Súčasne sme volili aj nového zborového do-

zorcu, ktorým sa stal Dušan Synak, kantor zboru a zapisovateľ prezbyterstva. 

 

31. októbra  sme sa, v počte asi 70 cirkevníkov, zúčastnili stretnutia cirkevných 

zborov trnavského okresu z príležitosti výročia reformácie. Na službách Božích o 17. 

Hodine kázal generálny biskup. Slávnosť trvala takmer 3 hodiny. Spievala aj naša mlá-

dež. 

 

16. novembra sa naša mládež (15 ľudí) zúčastnila stretnutia mládeže bratislav-

ského seniorátu v Modre – Kráľovej.  
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1992 

 

16. marca sme začali s opravou vnútra kostola. Murárske práce urobil Ľubo Pále-

ník, s pomocou Emila Hrivnáka, Jána Synaka a Jozefa Havlíka. V soboru ženy vyčistili 

kostol. 

 

 
26. apríla sme mali konfirmáciu, do zväzku dospelých členov cirkvi boli prijatí: Marek Synak, Lenka 

Lančaričová, Andrej Babko, Nina Štrbová, Mária Malásková, Vladimíra Synaková, Miroslava Mesá-

rošová a Martin Kliment. 

 

Zakladajúceho zjazdu Spoločenstva evanjelickej mládeže sa v Tatranských Zru-

boch zúčastnil za náš zbor predseda Milan Synak. 

 

4. mája sme začali stavať lešenie okolo kostola. Opravila sa rímsa, natreté boli od-

kvapové rúry a okná. Maliarske práce urobil Eduard Lenghart. 

 

24. mája v katolíckom kostole sa konalo prvé prijímanie. Na pozvanie katolíckej 

mládeže vystúpila so spevom aj evanjelická mládež. Po storočiach aj v tomto kostole 

opäť zaznela evanjelická pieseň. 

 

V júni sme maľovali vnútro kostola. Služby Božie sa konali na farskom dvore. 

 

27. septembra zasadalo zborové prezbytérium, ktoré rokovalo o opravách kosto-

la. Organ prezrel a poopravil Juraj  Štefánik, kantor z Nitry. Rokovali sme aj o príprave 

osláv 200. Výročia posvätenia chrámu, rozdelili sa konkrétne úlohy.  
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18. októbra  - 200. Výročie posvätenia kostola. Služby Božie sa začali o 10. Ho-

dine. Pred oltárom hostí privítali deti spevom a dozorca Dušan Synak príhovorom. Na 

čele sprievodu bol generálny biskup  Pavel Uhorskai, predstavenstvo bratislavského se-

niorátu – senior Ján Podlesný, seniorálny dozorca Michal Dubek. Prítomný bol aj dozorca 

Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Ing. Juraj Pecka. Farári pochádzajúci z nášho zboru: 

Štefan Bojnák, Miroslav Moťovský, Vladimír Synak, Miroslav Synak, seniorálna kaplánka 

Anna Podlesná, farári z Hlohovca Igor a Dana Chovanovci, Irma Hanová, vdova po fará-

rovi Dr. Jánovi Hanovi. Chrám bol preplnený a ľudia stáli aj vonku, napriek spočiatku 

sychravému počasiu. Predspev intonoval generálny biskup, predkázňovou liturgiou po-

slúžili M. Moťovský, V. Synak a M. Synak. Kazateľom bol generálny biskup, ktorý svoju 

kázeň založil na texte Lk 13, 1-8. Hovoril o význame chrámu a pokánia.  Po kázni a speve 

spevokolu sa prihovoril senior Ján Podlesný na základe 1. Ján 2, 7-13.  Nasledoval spev 

sestry Adely Chorvátovej z Hlohovca a príhovor M. Moťovského. Históriu zboru podal 

farár Ján Kalús. Nasledovalo duo kantorky Katky Karlíkovej a Emy Polákovej. Záverečnú 

liturgiu vykonali biskup, senior a domáci farár.  Pre pozvaných hostí sa podával obed 

v kultúrnom dome v Siladiciach, ostatných hostí sme pohostili vo farskom dvore.  

 Poobede v rámci nešpora v Siladiciach generálny biskup vysvätil dodatočne za-

riadenie modlitebne. Zbor doprevádzal Ing. Jozef Farkaš, kantor bratislavského zboru. 

  

  

 
200. výročie posvätenia chrámu. Vstup generálneho biskupa, seniora a ostatných farárov 
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Dozorca Dušan Synak víta hostí slávnosti 

 

 

 

 
Detský spevokol 
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Spevokol mládeže 

 

 

 

 
Zľava: Miroslav Synak, Vladimír Synak a Miroslav Moťovský 
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Spevokol dospelých 
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Farár Ján Kalús 
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