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...máte niečo zjesť? 

Z času na čas počujeme vysloviť túto 

otázku. Týka sa najmä prosby o pokrm pre 

telo. Je dobré, že hlad pociťujeme. Vedia 

o tom najmä mamy, ktoré majú problém, aby 

ich deti vôbec niečo zjedli. Existujú totižto 

deti, ktoré akoby jesť nepotrebovali, alebo sú 

ochotné jesť len určitý typ jedla, ktorý však nie 

je dostatočne výživný. No matky vedia, že ak 

by deti nejedli, mohli by skončiť podvyživené 

v nemocnici,  a tak si veľmi dávajú záležať na 

tom, aby jedlo pre ich deti bolo zdravé, 

čerstvé, nutrične bohaté. Hľadajú tiež spôsob, 

ako starostlivo pripravené jedlo dostať do 

svojich malých ratolestí.  

Žiaľ tak ako s prijímaním telesného 

pokrmu, majú ľudia rovnaký problém 

s prijímaním duchovného pokrmu. Stáva sa, že 

deti aj dospelí majú  množstvo rôznych 

„kultúrnych programov“. Rozptýlenie a 

zábava sa ponúkajú na každom rohu až tak, že 

deti nemajú byť kedy bezstarostnými deťmi. 

Sú preťažené školskými povinnosťami, 

krúžkami, aktivitami rodičov.  

Podobne je to aj s nami dospelými. 

Presýtení všetkého nechceme pokrmu 

zdravého. V nedeľu si oddýchneme, do 

kostola nepôjdeme. Čo na tom, že tento 

pokrm neprináša výživu, že pomaly 

chradneme, život strácame a srdcia hladujú...  

Kto však takto žije, je to na ňom vidieť. 

Vidno to na  mrzutých tvárach detí, mladých 

ľudí, ale aj stareniek a starcov. Vidno ako trpia 

prázdnotou svojho života hľadajúc svoju 

hodnotu na úkor iného.  Hľadajú na sociálnych 

sieťach, vrhajú sa do nezmyselných vzťahov, 

vyhľadávajú adrenalín, či nasycujú sa 

odpadom 

tohto sveta, len 

aby utíšili svoj 

hlad. Ale všetko je to márne. Pri všetkej práci, 

pri všetkých zábavách zostane len prázdnota a 

hlad.  

Drahý brat, drahá sestra, nemusíš jesť 

odpadky, nemusíš hladovať. Zistil to aj 

márnotratný syn, ktorý sa rozpamätal: „Koľko 

nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca a 

ja tu hyniem hladom“. (Lukáš 15:11-32) 

Príď a počuj Božie slová. Boží Syn na Teba volá: 

“Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, 

nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy 

nebude žízniť“. Ján 6:35   

Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že si 

prišiel, aby si nás nasýtil. Amen.  
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770. výročie obce 
Príhovor prednesený pri príležitosti osláv 770. výročia obce v parku v Horných Zeleniciach 23. augusta 2014 

Váž. pani starostka, váž. hostia, ctení Hornozeleničania, bratia a sestry.  

Pri takýchto príležitostiach sa hodnotí, čo obec dosiahla. Ja by som chcela prehĺbiť túto myšlienku a sústrediť 

vašu pozornosť na otázku: Akú duchovnú úroveň dosiahli obyvatelia Horných Zeleníc. Či sa dá povedať, keďže 

väčšina z nás sa hlásime ku kresťanstvu, či sme soľou zeme a svetlom sveta? Aké čisté sú naše myšlienky a úmysly 

jeden voči druhému? Aká je naša vzájomná pomoc? Vychádza to ešte z kresťanských etických hodnôt, ktoré 

vyznávame? Nemáme voči sebe a ostatným ľuďom iných vierovyznaní predsudky, ktoré nám bránia v láske 

v živote s Kristom?  

Samotný názov obce je odvodený od zelene, ktorá symbolizuje život. Učiteľ Pavel Vajaj opisuje Zelenice ako 

dedinku medzi mnohými stromami kde stáli domčeky. Život tu pulzoval a prekvital.  

Každý jeden z nás sme ako strom. Mnohí tu máte svoje korene, prežili ste tu detstvo, mladosť,  dospelosť, 

starobu. A tak ako stromy sú závislé od vonkajších podmienok – od podnebia, slnka, dažďa, tak aj my ľudia a 

naše rodiny.  

Cieľom dobrého vedenia obce by malo byť  vytváranie vhodných podmienok pre ľudí v rodinách v dedine kde 

žijú. Po celé desaťročia sa to vedeniu obce viac-menej úspešne darí.   

Dnes máme 770. výročie obce. Dve sedmičky v sebe skrývajú symboliku túžby, úsilia po celistvosti, o plnosť tak 

duchovnú ako aj materiálnu. Duchovná úroveň je určujúca, smerodajná. Všetko ostatné sa má odvíjať od tohto.  

Tak ako  stromy sú živé a cez miazgu pulzuje život od koreňov cez kmeň, konáre až do, listov, plodov tak aj do 

nás prichádza život skrze vieru v Ježiša Krista, ktorý je zdrojom života. V evanjeliu Jána čítame: Kto má Krista, 

má v sebe život, kto neverí v Krista, nemá život. 

Ako dobre, že na hornom aj dolnom konci dediny stojí chrám. Tu sa môžeme stretať s darcom života 

a s Vykupiteľom, ktorý urobil všetko, aby sme život mali a to v hojnej miere. Vždy, keď vyznávame svoje hriechy, 

sú nám odpúšťané, keď prosíme, sme uzdravovaní, obdarovávaní mnohým dobrým na každý deň. Skrze Ježiša 

Krista môžeme prežívať plnohodnotný život, lebo On sa stará o nás.  

Mám veľkú radosť, že aj v Zeleniciach žijú ľudia, ktorí milujú Pána Ježiša a podriaďujú mu svoje životy. Sú ako 

dobré stromy, ktoré majú korene hlboko zapustené do zeme, a tak prinášajúce úžitok pre mnohých.  

Pred nedávnom boli stromy v našom parku ošetrené odborníkom a suché boli vyrezané, odstránené. V Biblii 

čítame, že Pán Boh ako dobrý záhradník koná podobne. Keď sa nad tým zamyslíme, pochopíme, aké rozhodujúce 

je to, či veríme v Pána Ježiša Krista, či s ním žijeme a nechávame sa viesť jeho slovom.  

V krste sme prijali život. Nebuďme ako odlomená ratolesť. Táto by bola živá, keby bola súčasťou stromu, ale už 

nie je. Jej osud je spečatený. Uschne.  

Prosme Pána Ježiša, aby bol zdrojom života každého z nás a my sme boli ako zdravé stromy. 

Povzbudzujem Vás všetkých, aby ste sa cieľavedome napájali na zdroj života, na Ježiša Krista.  

Pamätajme na to, že ak chceme, aby o Zeleniciach platilo, že sa tu dobre žije, je tu radosť žiť musíme mať život 

v sebe a to je možné jedine vierou v Pána Ježiša Krista.   

Ďakujem za pozornosť.  

Lenka Sedláčková 
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Vôňa histórie:  

Krátky, no zaujímavý život 
evanjelického učiteľa 

 

Približne v strede cintorína sa nachádza 

hrob. Odlišuje sa od ostatných ručne kovanou 

ohrádkou. Hrdza iba dokazuje, že tu stojí už 

takmer sto rokov. Fotografia z neho sa už 

dávno stratila. Iba meno, ktoré nie je 

zelenické, potvrdzuje, že je tu pochovaný 

niekto výnimočný.  

Hornozelenický rektor a učiteľ Viktor 

Víťazoslav Bada. Prišiel do obce v apríli a už 31. 

mája 1922 zomiera vo veku 21 rokov na 

"cukrovú nemoc". Vďaka dobrovoľníkom sa 

podarilo tento hrob zrekonštruovať. Nový 

kamenný 

podklad, 

nový náter 

železnej 

ohrádky a 

novo 

vytlačená 

keramická 

fotografia. 

Čo sa však 

dá ešte o 

tejto 

osobnosti 

povedať? Keďže tu nepôsobil dlho, 

nezanechalo sa o ňom veľa informácii. Niečo 

sa aj napriek tomu podarilo zistiť. 

Pochádzal z obce Turá Luka, dnes súčasť 

mesta Myjava. Jeho otec Viliam pôsobil v 

turolúckej škole rovnako ako učiteľ. Bol 

zemianskeho stavu podobne ako Anton 

Bernolák či Janko Jesenský. Pôvod rodu 

Badovcov vieme 

vystopovať až do 

13. storočia a dá 

sa začleniť do 

obce Bodovice, 

ktorá splynula so 

susednou obcou 

Blažovce. Viacerí 

členovia rodu sa v 

roku 1580 sťahujú 

do úrodných 

nížin, napríklad aj 

do Turej Lúky. 

Jeho matka, 

Juliana Klimáčková pochádzala zo Starej Turej. 

Išlo o dcéru istého Michala Klimáčka, 

obchodníka s bryndzou a vlastenca, ktorý sa 

osobne zúčastnil slávnosti zakladania Matice 

slovenskej v Martine roku 1863. Bol zároveň 

aj starým otcom Ľudmily Riznerovej-

Podjavorinskej. Tu prichádzame na to, že 

Viktor Bada bol bratrancom našej významnej 

spisovateľky. 

Je len veľká škoda, že Viktor nemal 

dostatok času na písanie, možno by nám 

zanechal zaujímavé literárne diela...  

Jeden z ďalších dôkazov, že naša obec 

Horné Zelenice, má zaujímavú históriu. Na 

všetkých zelenických cintorínoch sa nachádza 

množstvo osobností, ktoré si zasluhujú našu 

pozornosť.  

 Autor: Jakub Jancovic 

                 

A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil,  

a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.                                                                                                                                  

Rimanom 8, 30
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Deti sú súčasťou nášho kresťanského 

spoločenstva. Boli by sme veľmi radi, aby deti 

v sprievode rodičov prichádzali do chrámu 

častejšie, a tak spoznávali Pána Boha. Zborové 

presbyterstvo na svojom zasadnutí hľadalo 

riešene. Pre deti aj dospelých sme pripravili plán 

služieb Božích, na ktorých sa budeme s naším 

chrámom vždy v poslednú nedeľu zoznamovať 

a spoznávať význam jednotlivých predmetov 

chrámu. Naším cieľom je priblížiť deťom aj 

dospelým chrám Boží, pretože je to miesto, kde 

môžu prežívať radosť a stretávať sa s Pánom 

Bohom. Dnes vás radi zoznámime s príbehom, 

ktorý odznel na službách Božích v septembri 

a volá sa: Tajuplní návštevníci kostola. 

 

Náš chrám a jeho tajomní 

návštevníci 

 

Na svete je veľa krásnych a zaujímavých miest, 

kde sa cítime veľmi dobre, sme tam šťastní 

a radi sa na tie miesta vraciame znova. 

 

Kam chodíte radi vy deti? Kde sa cítite 

dobre?  

Doma, na chate, v škole, u babky, u krstnej... 
 

Čo myslíte, prečo sa na týchto miestach 

cítime tak dobre? 

Nie vždy je to preto, že sú nádherné, upravené, 

pohodlné, ale preto, že sme tam s ľuďmi, 

ktorých máme radi a s ktorými je nám dobre. 

Tak napríklad naša rodina chodieva pravidelne 

na dovolenku na chatu, ktorá vôbec nie je 

luxusná, nemá prívod vody, nemá sprchu, 

chodíme sa umývať do blízkeho potoka, nie sú 

tam najpohodlnejšie postele, ani televízor a iné 

vymoženosti. Ale sme tam s príbuznými, s tými, 

ktorých máme radi a je nám tam spolu príjemne. 

Poznám ešte jedno zaujímavé miesto, kde ľudia 

radi chodia, ale nechodia tam všetci, len tí, ktorí 

sa na tom mieste radi s niekým stretávajú 

a majú k nemu lásku vo svojom srdci. 

Viete, aké je to miesto a s kým sa tam 

stretávajú? 

To miesto sa volá kostol, chrám a ľudia sa tam 

stretávajú s Pánom Bohom. 

My evanjelici v Horných Zeleniciach máme tiež 

svoj kostol, do ktorého ľudia radi prichádzajú. 

Prichádzajú sem hlavne dospelí a starší ľudia. 

Kostol nie je miesto len pre dospelých ale aj pre 

deti, pretože aj deti Pán Boh veľmi miluje 

a chce sa s nimi stretávať. Prečo sem potom 

chodí tak málo detí? Deti majú niekedy strach 

z neznámeho, z nepoznaného, niečoho nového. 

Preto sme sa rozhodli, že budeme každú 

poslednú nedeľu v mesiaci deti zoznamovať 

počas služieb božích s týmto chrámom, so 

všetkým čo sa tu nachádza, prečo je to tu, so 

všetkým čo sa tu vykonáva a prečo sa to 

vykonáva. 

Ale, to až v októbri. 

 

Ja mám pre vás dnes pripravené odhalenie 

jedného tajomstva, o ktorom asi neviete 

a nepoznajú ho asi ani vaši rodičia a starí 

rodičia. 

 

Tento chrám má okrem nás ľudí aj svojich 

tajomných návštevníkov, ktorí sa sem pravidelne 

vracajú aj keď ich nevidíme. 

 

„Ahojte deti, ja som myška Eliška. Bývam tu 

v dierke, hneď vedľa kostola. Som malé 

zvieratko a vonku je mi teraz už veľká zima. 

Hlavne noci sú chladné a často cez deň zmoknem 

až mám mokrý 

celý kožuštek. 

Sem tam keď 

vykukne 

slniečko, tak sa 

troška 

vyhrejem a je 

mi lepšie. Ale 

jeden deň 

v týždni, neviem 

ako sa ten deň 

volá sa otvárajú 

brány tohto 
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veľkého domu a je tu teplo aj v tej 

najchladnejšej zime. Preto sa sem každý 

týždeň, práve v ten deň  (deti pomôžte mi, ako 

sa ten deň volá?) áno máte pravdu práve 

v nedeľu sa sem vraciam, aby som sa vnútri 

zohriala.“ 

 

Ale neskrýva sa tu iba myška Eliška. Zoznámte 

sa s našim ďalším tajomným návštevníkom.  

 

„Ahoj, ja som pavúčik Bohuš a veľmi rád robím 

pavučiny. Škoda, že sú ľudia tak 

poriadkumilovný 

a pravidelne mi tie 

pavučiny zničia, 

keď upratujú. To 

ale nevadí, ja si 

viem rýchlo utkať 

nové. Len jedla je 

tu pomenej, 

väčšinou sú 

pozatvárané okná aj 

dvere a nevletí sem 

žiadne jedlo. Ale raz 

do týždňa (deti 

kedy?) áno v nedeľu 

sa dvere a okná 

otvoria a ja sa môžem 

dobre najesť. Vždy 

sem vletí zopár 

mušiek alebo komárov, ktoré sa chytia do mojich 

sietí. Preto mám nedeľu veľmi rád.“ 

 

Je tu ešte jeden tajomný návštevník, ktorý sa 

veľmi dobre ukrýva, a ktorého tu asi nikto 

nevidel. Skúste uhádnuť, kto ním je. Skrýva sa 

na najvyššom mieste tohto kostola, má krídla, 

ale nie je to vták, má veľmi slabý zrak, ale zato 

má skvelý sluch. 

 

Už ste na to prišli? 

Áno je to netopier. 

 

„Ahoj deti, vy ste ale šikovné, že ste na to prišli, 

aj keď ste ma ešte nikdy nevideli. Som netopier 

Xavier a bývam úplne hore vo veži tohto kostola. 

Je to pre mňa pekné miesto, odkiaľ si vyletím, 

kedy sa mi zachce. Mám rád toto miesto a ešte 

radšej ho 

mám 

v nedeľu, 

pretože to 

tu v ten deň 

ožije a ja 

aspoň raz do 

týždňa 

môžem počúvať ten zvláštny nástroj, čo vyzerá 

ako skriňa plná veľkých aj malých rúr. Ako sa 

len volá, už som zabudol... Ach áno organ. Keď 

sa na ňom začnú stláčať čierne a biele klávesy 

začne vydávať ohromný zvuk, ktorý aj so 

spevom ľudí veľmi rád počúvam.“ 

 

Milé deti a všetci, čo sme tu zhromaždení, 

viete čo sa môžeme od týchto tajomných 

návštevníkov naučiť a čím sú tieto malé 

zvieratká pre náš kresťanský život 

príkladom? 

 

Tak ako myška Eliška sa sem rada vracia kvôli 

teplu, aj my kresťania by sme sa tu mali 

pravidelne zhromažďovať kvôli pocitu hrejivej 

božej lásky, ktorou nás bezhranične miluje. 

 

Pavúčik Bohuš nám ukazuje, že pri každej 

návšteve chrámu nás Pán Boh sýti pokrmom. Nie 

muškami ani iným jedlom pre náš žalúdok, ale 

svojim slovom, ktoré tu každú nedeľu zaznieva 

a dáva nám návod, ako žiť život s Kristom. 

 

A každý, kto pozorne počúva, ako netopier 

Xavier odíde z tohto kostola naplnený božím 

pokojom, láskou a múdrosťou. 

 

Prosme Pána Boha o to, aby nám dal túžbu do 

srdca chodiť pravidelne na toto miesto - do 

kostola alebo na besiedku - a počúvať jeho 

slovo, aby sme mohli vyjadriť svoje pocity 

slovami žalmistu, tak ako je napísané v 84. 

Žalme, 11. verš: 

 

„Lepší je deň v tvojich sieňach, ako inde 
tisíc...“ 

Katarína Kilianová 

 

(obrázky si môžeš vyfarbiť) 
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V predchádzajúcom čísle Zelenického spravodajcu sme vás prosili o pomoc pre ľudí postihnutých záplavami na 
Balkáne. Mnohí ste na našu prosbu zareagovali, a tak sme mohli zorganizovať nielen finančnú ale nakoniec aj 
materiálnu zbierku, ktorú sme zaviezli priamo do Bijeljiny k ľuďom, ktorí boli povodňami priamo postihnutí. 
O pomoc sme oslovili viaceré cirkevné zbory v Bratislavskom senioráte. 
Pozorne sme sledovali vývoj situácie, boli sme v kontakte tak so sestrou 
farárkou Olinou Kolárovou ako aj z Vieročkou Gajić, koordinátorkou 
našich ľudí v Bijeljine. Mali sme obavy a veľa sme sa namáhali. No Pán 
Boh videl usilovnosť mnohých ochotných rúk a sŕdc, vypočul modlitby 
a prosby. Dnes s radosťou môžeme hodnotiť túto humanitárnu pomoc 
ako úspešnú. Pomoc našla svojich adresátov a to bol cieľ.  

Slová napísané sestrou farárkou a ďakovný list.   

ZA POMOC VÁM ZO SRDCA 
ĎAKUJEME. ĎAKUJEME ZA VŠETKU 
PRÁCU, KTORÚ STE OKOLO TOHTO 
PROJEKTU MALI. PENIAZE SÚ 
POUŽITÉ TAM, KDE JE POTREBA. 
Celkový priebeh rozdeľovania bol 
vždy za prítomnosti všetkých členov 
zboru a podľa spôsobu, aký spoločne 
schválili. Na každom našom stretnutí 
sú vedené zápisnice, pri preberaní 
pomoci sú podpisované potvrdenky a 
robená je fotodokumentácia. Všetko 
sa nachádza v archíve nášho 
filiálneho zboru v Bijeljine a na Vaše 
požiadanie Vám môže byť 
predložené k nahliadnutiu. 
 
Sme Vašimi veľkými dlžníkmi. 
Prosíme Pána Boha, aby sa nič 
podobné nezopakovalo ani nám ani 
nikomu inému. 
Dúfame, že sa Vám budeme môcť 
poďakovať pri nejakej radostnej 
príležitosti u nás ako hostitelia. 
 
S úctou a vďakou v mene Slovákov v 
Bijeljine 
Olina Kolárová 
 

Cirkevný zbor ďakuje všetkým 
darcom, ktorí prispeli do 
zbierky ľuďom postihnutým povodňami v Bijeljine. Oznamujeme že zbierka bola ukončená 
dňom 1.8.2014. 
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Odmietam akéhokoľvek sudcu. Tým môže 

byť len Boh alebo jeho hlas v mojom 

svedomí.   

M.R.Štefánik 

 

Aj o týchto myšlienkach besedovali žiaci 9. roč. ZŠ 

v Dolných Zeleniciach pri spomienke stého výročia 

začiatku I. svetovej vojny a 105. výročia úmrtia 

M.R. Štefánika. Zúčastnili sa aj žiaci nižších 

ročníkov s programom a recitáciou. Beseda bola 

obohatená spevom a hudbou a patrila k 

vydarených aktivitám žiakov Základnej školy 

Dolné Zelenice. Bolo vidieť, že u žiakov je 

pestované národné cítenie, úcta k našim 

dejateľom a plnenie odkazov našich národovcov. 

 

Štefánikova osobnosť nemá podiel len na založení 

prvého slobodného štátu Čechov a Slovákov. 

Štefánik je aj prvý zo svojho národa, ktorý 

obdivuhodnou diplomaciou vplýval na európsku 

politiku.  Treba vyzdvihnúť jeho sebaobetovanie 

sa v mene národa, mravnú čistotu jeho zámerov i 

prostriedkov pri prekonávaná prekážok. Bola to 

silná osobnosť napriek krehkému zdraviu, hlboko 

veriaca a túžiaca po pravde a poznaní. Svoje 

etické, morálne, mravné krédo zhrnul do troch 

slov: „Veriť, milovať, pracovať.“ A on skutočne tak 

žil. V tomto je aktuálnosť odkazu a veľkosť M.R. 

Štefánika. Výstava obrazov a dokumentácie je 

prenesená do Obecnej knižnice v Dolných 

Zeleniciach. Kto má záujem si ju pozrieť, nech sa 

ohlási u sestry Boženy Mišovičovej alebo na 

Obecnom úrade Dolné Zelenice do konca 

novembra 2014. 

 

Milan Rastislav Štefánik - citáty 
 

 Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten 

jej nie je hodný. 

 Kto zaobchádza so 

všetkými ľuďmi 

rovnako, uráža 

tých, ktorí sú lepší. 

 Národu sa 
nedáva, len 
žobrákovi, národu treba obetovať. 

 Ach, aké hrozné je poznanie skutočnosti. 

 Roky a roky žijú dakedy ľudia vedľa seba a sú si 

cudzími. 

 Vzdycháme, že život je krátky a súčasne ním 

ľahkomyseľne mrháme.  

 Kto si zachová krásu duše, nikdy sa nebude cítiť 

nešťastným, najšpatnejšou vecou je hnusný 

charakter. 

 Milujem pravdu nielen z mravného stanoviska, 

ale aj ako matematik. Ako priama čiara je 

najkratším spojením dvoch bodov, tak je 

pravda najkratšou cestou k uskutočňovaniu 

našich predstáv. 

 Ja s udivením hľadím do vesmíru a snažím sa 

určiť v ňom súradnice mojej duše. 

 Ja som matematik. Hľadám veci pozitívne, 

hlavnou vecou je objasniť si cieľ a jeho 

hodnotu. 

 Ach prečo nežijeme vždy logicky: s dušou 

skromnou, ale nie otrockou, so srdcom 

šľachetným, bez známok slabosti, s mysľou 

bádajúcou bez prenáhlenia a preceňovania 

svojich schopností  

 Poctivosť nie je slovo - to je logický dôsledok 

života.. 

Autorka: Božena Mišovičová

 
„Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám,  

je potrebné učiť ich milovať, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.“
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O hodnote človeka sa najviac dozvedáme zo Slova 

Božieho. Človek je stvorený na obraz Boží. Bez 

rozdielu, či je dieťaťom, dospelým alebo starým. 

V Božích očiach sa jeho hodnota nemení. Škoda, 

však, že v tých našich, ľudských je to iné. Príčinu 

takéhoto stavu vnímam v neprepojení generácii 

v rodinách, a tiež v konzumnom spôsobe života, 

kde hodnota človeka sa meria výkonom.  Naším 

cieľom je prinavrátiť človeku hodnotu určenú 

Pánom Bohom. Pred nedávnom som na internete 

objavila kvalitne spracovanú tému  o starobe. 

Nakoľko je dlhšia, postupne  vás s ňou 

oboznámime v nasledujúcich častiach 

Zelenického spravodajcu.  

Starý človek z pohľadu Starého 

zákona 

Imrich Peres, farár v Bratislave a vysokoškolský 

profesor 

Úvod 

Staroba je fenomén, ktorý môže strašiť, alebo aj 

priťahovať. V každom prípade čaká nás všetkých. 

Môžeme ju prijímať sarkasticky, s iróniou, s 

úsmevom, so strachom alebo aj s vierou. Anglický 

štátnik Winston Churchill (1874 - 1965) povedal: 

„Život je ako divadlo: najsamprv hráme hlavnú 

úlohu, potom vedľajšiu, potom už len iných 

zastupujeme a nakoniec sa iba prizeráme, ako to 

(s nami) dopadne.“ 

Je to síce satirické vyjadrenie myšlienky o starobe, 

ale v skutočnosti celkom reálne. Odhaľuje nám, že 

vstúpiť do staroby znamená postupne strácať 

aktivitu, až nakoniec upadnúť do pasivity, keď o 

nás budú rozhodovať iní (Jn 21, 18), vrátane 

pohrebu, keď nás uložia k našim predkom, aby 

naše kosti odpočívali s nimi (2Kron 12, 16). 

V našom rozbore sa budeme venovať pohľadu 

Písma - teraz zvlášť Starého zákona - na proces 

staroby, na jej pozitíva i negatíva, i na všetky 

súčasti, ktoré budeme môcť pojať do nášho 

nazerania. 

1. Starozákonné označenia pre 

starobu 

V Starom zákone sa staroba alebo starý človek 

označuje niekoľkými spôsobmi. 

Jedným z nich je pomerne básnický výraz jásís, čo 

doslova znamená šedivý vzťahuje sa to 

najpravdepodobnejšie na vlasy, ktoré obopínajú 

hlavu starého človeka.  

Druhým a aj najčastejším výrazom pre starobu je 

hebrejský výraz zákén. Obsahovo znamená 

jednoducho starý. Niektoré preklady ho dopĺňajú 

vyjadrením pokročilý vekom alebo aj zošlý vekom. 

Pre starobu je aj v Písme príznačné, že hlavu 

starých zdobia šediny (Pr 20, 29), preto tento 

výraz znamená zároveň aj starobu (1S 12, 2; Z 71, 

18), po ktorej človek môže pokojne zomrieť, lebo 

dosiahol vysoký vek (IKron 29, 28), ako to môžeme 

čítať napr. o zbožnom kňazovi Jójadovi, ktorý 

zostarol vo vysokom veku, lebo v čase úmrtia mal 

stotridsať rokov (2Kron 24, 15). Podobne zostarol 

a mnoho prežil aj kráľ Dávid (IKron 23, 1), ktorý 

síce nedosiahol podobný vek, avšak intenzitou 

života podľa hebrejskej pôvodiny doslova stal sa 

prežitý vekom. Barzilaj bol veľmi starý, keď sa o 

ňom píše, mal osemdesiat rokov (2S 19, 33). 

Spomína sa tiež, že starec je človek, ktorý zakúsil 

plnosť svojich dní (Iz 65, 20), a niekedy sa k tomu 

dodalo, že aj s palicou v ruke pre svoj vysoký vek 

(Zach 8, 4). Staroba (zákén) teda znamená 

najčastejšie byť vo veku (Jób 32, 6) alebo 

jednoducho mať vek a množstvo rokov (Jób 32, 7). 

Tretím výrazom označujúcim starobu je órek 

jámim. Doslova to znamená: dĺžka dní (5M 30, 

20), alebo aj dlhý čas ľudského bytia (Ž 21, 5).  

4. Ostatné výrazy sú vlastne tie isté, no v preklade 

sa variujú. Tam ich významy sú viac-menej opisné 
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a symbolicky alebo kombinovane vyjadrujú 

niektoré stránky staroby. 

2. Časové vymedzenie staroby a 

dĺžky života 

Môžeme si všimnúť, že v Starom zákone časové 

vymedzenie života človeka je síce rôzne, ale vidieť 

v tom určitú tendenciu. 

Totiž spočiatku sa vek človeka počítal dosť vysoko. 

Napr. Adam sa dožil 930 rokov, Set 912, Enóš 905, 

Járed 962, Nóach 950 (1M 5, 3 nn; 9,29). Najdlhšie 

vtedy žil Matuzalém, ktorý zomrel vo veku 969 

rokov. Enoch iba preto žil 365 rokov, lebo bol za 

živa uchvátený a vzal ho k sebe Boh (1M 5, 25). 

Nie je nám ľahké vysvetliť, ako to mohlo byť. 

Vlastne ani nie je na to úplne uspokojivé 

vysvetlenie. Odpovedáme na to skôr otázkami, 

ako hotovým vysvetlením: Prílišná blízkosť Božia 

ich natoľko neustále omladzovala? Alebo žili pred 

potopou, keď sa ešte nezmenili klimatické 

podmienky Zeme? Predpokladať sa môže iba 

toľko, že v tej 'dobe sa jednoducho žilo omnoho 

dlhšie ako neskôr. 

Vieme aj to, že kvôli neposlušnosti a hriechu Boh 

sám určil krátkosť ľudského života. IM 6, 3 hovorí: 

„Hospodin povedal: Môj duch nezostane večne 

v človekovi, lebo je telo; jeho vek bude stodvadsať 

rokov.“ Po Noachovi zomierajú ľudia omnoho 

mladší: Táré sa dožíva 205 rokov (IM 11, 32), 

Abrahám zomiera vo veku 175 rokov (IM 25, 7), 

Izák dosahuje vek 180 rokov (ÍM 35, 8). Jákob ide 

do Egypta vo veku 130 rokov a sťažuje si, že roky 

jeho života boli zlé a nedosahujú dĺžky životnej 

púte jeho predkov (IM 47, 9). 

O zvláštnom ohodnocovaní ľudí čítame v 3M 27. 

Pri zvláštnych sľuboch zasväcovania sa mužov nad 

60 rokov ohodnocovali cenou 15 šekelov, ženy 10 

šekelov (3M 27, 7). Mladší muži od 20 do 60 rokov 

mali cenu 50 šekelov striebra, v prípade ženy 30 

šekelov striebra (3M 27, 3). Podľa toho sa teda 

môže definovať, že v tej dobe (teda ód doby 

putovania púšťou) vek staroby sa určoval 

hranicou 60 rokov, po ktorej hocikedy mohla prísť 

smrť. Ak sa niekto dožil o niečo viac, povedzme 70 

alebo 80 rokov, bolo to v ich očiach síce málo, ale 

bolo to asi bežné. Nie náhodou vzdychá žalmista, 

keď hovorí: „Počet našich rokov býva 

sedemdesiat, pri väčšej sile aj osemdesiat; ich 

pýchou je len lopota a strasť, rýchlo sa pominú a 

my odlietame“ (Z 90, 10). 

Táto charakteristika zostala vlastne platná až 

dodnes. Týka sa to nielen dĺžky života, ale aj jeho 

náplne, zmyslu a rýchlosti ubiehajúceho času. 

3. Členenie života podľa židovského 

chápania životných cyklov 

Podľa židovského chápania sa členenie života 

delilo na niekoľko životných cyklov, ktoré po sebe 

nasledovali, a tak určovali celý životný beh 

človeka. Tak je tomu aj v období staroby, ako to 

uvádza aj židovská literatúra (napr. Pirke Abot 5, 

24), podľa ktorej sa staroba delí na tieto cykly: 

Okolo 60-tich rokov prichádza vstup do staroby. 

Okolo 70-tich rokov začína vysoká staroba. 

Okolo 80-tich rokov nastáva strata životných síl. 

Okolo 90-tich rokov sa skláňa k očakávaniu na 

vstup do hrobu. 

Okolo 100 rokov musí byť človek pripravený na 

smrť a opustiť tento svet. 

Staroba, a potom aj smrť, sa v myslení židovských 

učencov priamo spájala so životom; bola 

jednoducho jeho súčasťou, s čím sa nutne muselo 

počítať. Nárast rokov automaticky vtláčal 

myšlienku staroby a smrti teda oklieštenia života 

a nakoniec aj odchodu z neho. Tento proces 

životnej dekadencie  nemusel vždy závisieť iba od 

nárastu rokov. Úzko súvisel aj s celoživotnou 

orientáciou, s tvorbou pozitívnych hodnôt či s 

hriešnym seba zničením. Veď hriech doslova 

vyciciaval "životnú silu človeka a nakoniec ho aj 

zničil, bez toho, aby si takýto hriešnik musel 

vyčkať na úctyhodnú starobu, aby prešiel 

všetkými štádiami života, nakoniec . zošedivel a 
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zošiel vekom. Zdá sa, akoby sa pôvodný dlhý vek 

predpotopných ľudí rýchlo začal krátiť aj 

následkom množenia sa hriechu (IM 6, 3). Akoby 

sa už v Starom zákone začalo ozrejmovať to, čo 

neskôr apoštol Pavel zdôrazní vo svojom Liste 

Rímskym, že totiž „hriech začal vládnuť a viedol k 

smrti“ (R 5, 21); ba čo viac, nielen k zostarnutiu a 

smrti telesnej, ale aj k smrti večnej. A tak začal 

umierať nielen Adam, ale aj ostatní ľudia po ňom, 

lebo cez neho „smrť prešla na všetkých ľudí“ (R 5, 

12). O to viac sa v Starom zákone začal očakávať 

nový mesiášsky vek, v ktorom by ľudia žili opäť 

dlhšie (Zach 8, 4), ba mohli by žiť v novej zemi pod 

novým nebom (Iz 65, 17), kde by aj mladík zomrel 

ako storočný a starec by nezomrel bez toho, aby 

nezakúsil plnosť svojich dní (Iz 65, 20). Sú to tiež 

etapy života, ktoré sa podľa prorockého 

zasľúbenia v novom (eschatologickom) veku majú 

poriadne predĺžiť. 

(Pokračovanie nabudúce) 

Prevzaté z internetu a upravené. 

http://www.remidia.sk/uploads/documents/reformovane_kalen

dare/kalendar2011-rocenka.pdf

 

V Siladiciach sa vždy niečo deje. Ľudia sú 

tam húževnatí a tvoriví a veľmi radi sa 

starajú o svoj kostolík. Budova kostola slávi 

tento rok 100-ročnicu. Najprv slúžila ako 

škola a od roku 1958 ako kostol. Napriek 

krásnemu jubileu 100 rokov, je budova 

pekná, zachovalá, nie je na nej poznať zub 

času a to vďaka dôslednej starostlivosti 

sestry kurátorky a mnohých ochotných 

spolupracovníkov, ktorí sa o budovu starajú 

nezištne a s láskou.  

 Tento rok na kostole urobili nové odvodnenie dažďovej vody.  

 Zadovážili si nové červené oltárne rúcho 

 Urobili nový chodník do kostola a 

 Vydláždili priestor na odkladanie bicyklov 

 

 

 

 

Tieto práce vykonali z finančnej podpory obecného úradu 

Siladice a milodarov.  

Ďakujeme.  

 

http://www.remidia.sk/uploads/documents/reformovane_kalendare/kalendar2011-rocenka.pdf
http://www.remidia.sk/uploads/documents/reformovane_kalendare/kalendar2011-rocenka.pdf
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Takúto otázku veľmi často dostávame od našich známych a rodákov, aby spolu s nami mohli zdieľať radosť 

z toho, čo dobré sa s nami a medzi nami deje. Mnoho požehnania sme prijali tak v materiálnej ale aj 

duchovnej oblasti. Je dobré a správne uvedomovať si, čo všetko máme, čo sme mohli prijať, čo sa nám 

podarilo zrealizovať, pretože za všetkým tým je Božia milostivá pomoc a požehnanie. A to je dôvod k vďake. 

 V roku 1792 bolo dovolené evanjelikom 

v Horných Zeleniciach postaviť kostol len na okraji 

dediny na 

močaristej pôde, 

pod ktorou sa 

ukrývalo piesčité 

nestabilné 

podložie 

v dôsledku 

meandrovania 

Váhu. Výška 

hladiny Váhu 

ovplyvňovala a aj 

dnes ovplyvňuje 

spodné vody a 

podložie. Pod kostolom tak vznikali nielen rôzne 

nánosy pôdy ale tiež dutiny. V dôsledku toho 

vysoká kostolná veža pristavená k lodi kostola 

v roku 1819 na malom priestore nerovnomerne 

zaťažovala nestabilné podložie. Navyše kostolná 

veža je previazaná s loďou kostola, a tak pre 

nerovnomerné rozloženie hmotnosti lode 

a  kostolnej veže vznikali praskliny na stenách. 

Vďaka získaným finančným prostriedkom sa nám 

počas leta podarilo staticky zabezpečiť vežu 

kostola. Bola vykonaná kombinovaná 

mikropilotáž.  Do hĺbky 4300 mm kde sú štrky,  

bolo urobených 12 vrtov a do nich osadené 

mikropiloty, ktoré boli zaliate cementovou 

zmesou. Cez mikropiloty pod veľkým tlakom bola 

tlačená polyuretánová živica, ktorá v kombinácii 

s vodou zatuhla a vytvorila stabilné podložie 

tvrdosťou podobné skale.  

 Statické zabezpečenie kostolnej veže sa 

nám podarilo vďaka spolufinancovaniu 

z ministerstva kultúry SR projektom „Obnovme si 

svoj dom“, obecnému úradu Horné Zelenice, 

a  nemeckému evanjelickému fondu.  

Ďakujeme Pánu Bohu, že po niekoľkých rokoch 

zháňania finančných prostriedkov boli tento rok 

viaceré projekty úspešné a my sme mohli tieto 

práce nechať zrealizovať. 

 Tento rok sme sa 

pustili aj do 

rekonštrukcie farskej 

budovy. Podarilo sa nám 

vymeniť plynový kotol, 

nastriekané radiátory a 

v dvoch izbách boli 

vybraté plesnivé 

parkety,  urobená bola 

hydroizolácia a tepelná 

izolácia.

  

http://horne.zelenice.sk/
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Nakoniec bude položená nová podlaha. Opravu 

fary sme robili za spoluúčasti nemeckého projektu 

na opravu fár. Ďakujeme.  

 

• V tomto roku dostala nový šat aj zborová 

miestnosť. Bola vymaľovaná a  bol vyrobený nový 

nábytok na mieru. Bratovi dozorcovi ďakujeme za 

sponzorstvo.   

 

• Nielen 

na jar, ale aj na 

jeseň pri úprave 

okolia 

evanjelickej 

školy, kostola a 

fary nám nezištne pomáhali klienti z 

resocializačného zariadenia Teen Challenge. 

Ďakujeme  

 • Aj po duchovnej stránke sa udialo niekoľko 

udalostí, ktoré potešili tých, ktorí sa ich zúčastnili. 

Pravidelne v nedeľu sa koná detská besiedka. 

Naše deti spoznávajú prorockú knihu Daniel. Už 

vedia kto je to Belšacar, čo zažili Šadrach, Mešach 

a Abed Nego. Spoznali fascinujúce príbehy a tešia 

sa na ďalšie.  

 

• Nedeľné služby Božie sa v Horných 

Zeleniciach  časovo posunuli na 10:30 hod.  

 

• Z katechuménov sa stali konfirmandi, ktorí 

sa v piatok pravidelne pripravujú nielen na 

konfirmačnú slávnosť ale najmä na to, aby dozreli 

v dospelých kresťanov. Konfirmandi sú našou 

radosťou. 

 

• V októbri sa dvaja konfirmandi z nášho 

cirkevného zboru zúčastnili INSIDE víkendovky, 

ktorá bola organizovaná zo seniorátu pre všetkých 

dorastencov a konfirmandov, ale aj kamarátov a 

spolužiakov! Verím, že ich to povzbudilo v 

spoločných 

priateľstvách a 

najmä v 

nasledovaní 

Pána Ježiša. 

Téma 

štvordňového 

pobytu bola 

„Vo vlnách“.  

 

• Začal sa nový školský rok a deti sa snažia 

vysvetliť neveriacej ovečke Evičke v koho veria a 

prečo.   

 

 • Na službách 

Božích sme 

ďakovali za 

požehnanie úrody 

a darov, ktoré nám 

Pán Boh hojne 

dáva.  
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• Na detských službách Božích sa deti 

zoznámili s tajomnými obyvateľmi kostola a 

odhalili tajomstvo organu a zvonov.   

• Na službách Božích  s manželmi 

Kováčovcami  bolo veľmi príjemne. Poslúžili nám 

zvesťou slova Božieho tak v Siladiciach ako aj v 

Horných Zeleniciach.   

 

• V radostnom duchu sa niesla aj opekačka a 

rozlúčka so školským rokom.  

 

• Po letných prázdninách sa nácvik 

spevokolu koná opäť pravidelne raz do týždňa. 

Spevokol vystupoval na seniorálnom stretnutí 

spevokolov, na sobášnych obradoch, na službách 

Božích pri príležitosti pamiatky posvätenia 

chrámu. V súčasnosti sa pripravuje na vianočný 

koncert, ktorý bude v Siladiciach 14.12. o 15.00 

hod a v Evanjelickom kostole v Piešťanoch 

21.12.2014 o 17.30 hod. 

 

• Manželský sľub vernosti a lásky si dali:  

 Andrej Bučány a Simona Krupanová,  

 Marek Jakubec a Veronika Hudcovičová 

 Daniel Štěrbo a Kristína Babková 

 

• V našom chráme bola pokrstená: Karin 

Peková 

 

• V nádeji vzkriesenia sme sa rozlúčili s:   

 Emíliou Náhlikovou z Horných 

Zeleníc,  

 Milanom Noskom zo Siladíc,  

 Matildou Rybovou z Dolných 

Zeleníc  

 

Detská besiedka v novom školskom roku 

Srdečne pozývame deti od troch do dvanásť 

rokov do zborovej 

miestnosti 

v Horných 

Zeleniciach každú 

nedeľu o 10:30 hod.  

Drahí rodičia 

využite príležitosť 

splniť sľub, ktorý ste 

dali pri krste vašich detí, že ich budete 

vychovávať v kresťanskej viere a privádzať do 

spoločenstva kresťanov. Dajte deťom možnosť 

poznávať slovo Božie pútavou formu. Viera 

v Pána Boha je z počutia slova Božieho. Na 

besiedke spievame a modlíme sa, hráme sa 

a tvoríme. Nechýbajú prekvapenia ani 

občerstvenie. Tešíme sa na všetky veselé a 

neposedné detičky a pozývame ich, aby sme 

spolu svätili  každú nedeľu.  

Detské služby Božie 

Ak chcete aj vy spoznať aké tajomstvá skrýva 

kostol, pozývame vás na detské služby Božie do 

kostola vždy v poslednú nedeľu v mesiaci o 9:00 

hod. v Siladiciach a o 10:30 hod. v Horných 

Zeleniciach. Pridajte sa k ostatným deťom a tiež 

k myške Eliške, pavúkovi Bohušovi a netopierovi 

Xavierovi. Srdečne sú vítaní veľkí aj malí, mladí aj 

starí zdraví aj chorí. Jednoducho všetci.  
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Z Bratislavy: Viera Žoltická, Ľubomír Bojnák z Dolných Zeleníc: Mária Zelenayová, Božena Mišovičová, 

Katarína Mesárošová z Hlohovca: Jaroslav Rusnák, Horných Zeleníc: Miloš Páleník, Paulína Hrivnáková, 

Pánu Bohu známa rodina z Leopoldova: rod. Osuská, Pastuchov: rod. Martinyová: Pánu Bohu známa rod. 

zo Siladíc: Mária Sekeréšová 173, Etela Vargová, Amália Baranovičová, Mária Sekerešová, Anna Repková, 

Daniel Bojnák, rod. Rybová 169, Ján Štrba, Emília Krupanová, Elena Mikuščáková, zo Senca: rod. 

Brázdilová, z Trnavy: Drahomíra Synaková, Volkovce: Darina Kozolková, zo Zálesia: Emília Držková 

 

Štedrého darcu miluje Boh!  Ďakujeme! 

 

Zelenického spravodajcu vydáva Evanjelický a.v. farský úrad Horné Zelenice, pre misijné potreby cirkevného zboru 

Horné Zelenice  č.44, 920 52 p. Siladice, mobil zb. farárky 0903/105 775, 0918/828 190 

Webstránka: zelenice.evav.cz,   e-mail: zelenice@gmail.com, č.účtu:  0045535500/0900, 

pripravili: Viera Vargová, Lenka Sedláčková, Zuzana Kučerová, Anna Šándorová  

Rozpis služieb Božích H. Zelenice Siladice 

09.11.2014 Pamiatka posv. chrámu v Sil. 09.00 hod 10.30 hod  

16.11.2014 22. po sv. Trojici 10.30 hod 09.00 hod 

23.11.2014 23. po sv. Trojici 10.30 hod  09.00 hod  

30.11.2014 1. nedeľa adventná 10.30 hod  09.00 hod   

7.12.2014 2. nedeľa adventná 10.30 hod+ VP 09.00 hod + VP 

14.12.2014 3. nedeľa adventná 10.30 hod 09.00 hod 

21.12.2014 4. nedeľa adventná 10.30 hod+ VP 09.00 hod + VP 

24.12.2014 Štedrý večer 17.30 hod. 16.00 hod 

25.12.2014 1. Sviatok vianočný 10.30 hod. 9.00 hod 

26.12.2014 2. Sviatok vianočný  10.30 hod+ VP 09.00 hod + VP 

28.12.2014 Nedeľa po Vianociach 10:30 hod  9:00 hod   

31.12.2014 Závierka občianskeho roka 17.00 hod. 16.00 hod 

mailto:zelenice@gmail.com

