ČASOPIS EVANJELICKÉHO A.V. CIRKEVNÉHO
ZBORU V HORNÝCH ZELENICIACH
ROČNÍK XVIII

Pred nedávnom som požiadala môjho priateľa
o malú radu. Zareagoval podráždene a vysypal zo
seba svoj hnev. Bol znechutený z toho, že jeho šéf
namiesto, aby ocenil, že robil nadčas, poctivo
a dôsledne si na ňom vylial zlosť za to, čo
nespravil on, ale iný nezodpovedný zamestnanec.
Môj vzácny priateľ bol znechutený z toho, že po
tejto zemi chodia nezodpovední ľudia, ktorí veci
ničia svojou povrchnosťou, nedôslednosťou a
navyše sú arogantní. V dôsledku ich chovania
trpia ľudia poctiví, zodpovední, pracovití. Potom
sa mi ospravedlnil za to, že som si vypočula krik
jeho duše a namiesto drobnej rady, mi prakticky
pomohol. A ja som bola šťastná, že takíto ľudia
chodia po zemi. Ľudia, ktorí sa boja sklamať Božiu
lásku a konajú čestne, lebo nevedia, nemôžu inak.
Ale ako sa správať k tým, ktorí ubližujú svojou
nedbanlivosťou, pohodlnosťou bezočivosťou?
Má zmysel sa na nich hnevať, neprestajne
doplácať na ich konanie?
Alebo im máme odpustiť, aj keď o to možno
ani nestoja?
Odpustenie je dar, ktorý nám ponúka Boh.
Pán Boh nám však nevnucuje tento dar,
rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Tento dar je
možné prijať, ale aj odmietnuť. Avšak neprijatý
dar, nie je užitočný dar.
Pán Boh udeľuje odpustenie nie ako odmenu
za to, čo robíme. Najlepšou správou na svete je,
že ten, ktorý zaplatil za nás hriešnikov dobre
vediac akí sme, nikdy z nás nebude znechutený.
Jeho konanie totižto nie je závislé od nás, od
nášho konania, ale od Jeho rozhodnutia. Kristov
kríž je dôkazom toho, že sa rozhodol pre nás. Ale
Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus
umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. R 5,8
Ak On takto koná, máme konať podobne, veď
On žiada iba to, čo robí On sám. Odpustenie je
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dar, ktorý prichádza skrze Pána Ježiša a ktorý
máme dávať ľuďom bez ohľadu, či sa nám
ospravedlnia alebo nie, či o to stoja, alebo nie.
Odpustenie je potrebné pre nás, aby nikto a nič
nám nebránil v prijímaní Božej lásky, jeho dobroty
a milosti. A tiež aby naše srdce zostalo citlivé
a vnímavé na Božiu vôľu.
Aký postoj by sme mali zaujať k tým, ktorí
konajú nezodpovedne, sebecky, bezohľadne? Má
zmysel pridať sa na ich stranu s pocitom, že všetci
tak robia?
Konanie človeka je podmienené rozhodnutím.
Proces ako sa rozhodujeme, nás k Bohu buď
približuje, alebo od neho vzďaľuje. Aj nezaujatie
stanoviska je vlastne rozhodnutím, ktoré nás
niekam posúva. Buď do Božej blízkosti, alebo preč
od Neho. Odmietanie žiť podľa Božích pravidiel,
odmietanie konať dobre, prispôsobovať sa
a osvojiť si spôsoby ktorými žije táto spoločnosť
vedú k odpadnutiu, zavrhnutiu Boha. Ak my
nechceme mať s Bohom nič spoločné, tak ani Boh
nám nemôže pomôcť. On po celý náš život klope
na naše srdcia, no zároveň si natoľko váži našu
slobodnú vôľu, že nás nechá nielen robiť
rozhodnutia, aj chyby, no zároveň aj niesť
následky za naše rozhodnutia. Preto je veľmi
dôležité nielen výsledok, ale aj úmysel s ktorým
veci konáme.
Nepozerajme sa na to, čo robia iní. Máme
lepší vzor. Hľaďme na Ježiša. Otvorme mu svoje
srdce a pozvime ho aby On spravoval naše životy.
Najlepší spôsob ako zostať verní v poslaní Božích
detí, je nechať sa premôcť Božou dobrotou.
Nech táto Božia dobrota nás drahí moji vedie
k pokániu. Aby odpúšťanie iným, sa stalo trvalým
stavom v našom živote tak ako je nemenné
z Božej strany k nám.

Váh nám už v ďalekej minulosti ukazoval svoju silu
a nevyspytateľnosť. Na starých mapách sú Zelenice
(Horné a Dolné) a Siladice na ľavom brehu Váhu,
tiekol popri Bučanoch. Až neskôr si voda vybrala iný
tok. Okrem povodní, ktoré boli pomerne časté, kedy
voda brala a ničila úrodu, domy domáce zvieratá,
bola nebezpečná aj pre ľudí. Aj bez povodní zobrala
životy veľa ľudí. Za obdobie od konca 18. do začiatku
20. storočia sa podľa dostupných údajov z matrík
Horné Zelenice vo Váhu utopilo až 89 ľudí bez
ohľadu na vek, pohlavie, náboženstvo. Ďalší dvaja sa
utopili v Dudváhu. Zápisy v minulosti neboli veľmi
presné, a preto sa dá predpokladať, že obetí bolo
viac. Neprekvapuje preto, že ľudia v minulosti boli
presvedčení o tom, že nešťastie im spôsobujú
vodníci, vodné víly a podobne.

Komárne (do manželovej služby) sa narodilo
v Turanoch dievčatko Paulína, ktoré pokrstili
v Horných Zeleniciach. Jedným z krstných rodičov
bol faktor pltníkov. V súčasnosti deti prichádzajú na
svet v lietadlách, autách, v minulosti na plti.
Dnes už kompu nepoznáme, kúpanie vo Váhu nie je
bežné. Nebezpečenstvo však stále číha. Napríklad
pri splavoch vodákov, alebo aj pri prechádzke pri
Váhu stačí pošmyknutie a.... V detstve som sa sám
presvedčil o zradnosti prudkého toku v Siladiciach,
kam som chodil na prázdniny. Tam boli dva
prievozy. Prvý na ostrov, ktorý začínal pri vtoku
Dudváhu, druhý prievoz cez hlavný tok Váhu. Vody
na prvom úseku bolo málo, v dolnej časti bol akýsi
brod, kade sa dalo peši za nízkeho stavu prejsť na
ostrov. Na prvý pohľad sa zdalo, že to je ľahké, lebo
v čistej vode bolo vidieť dno. Keď som do tej rýchlo
tečúcej vody vstúpil, voda mi tlačila do nôh, na
okruhliakoch sa mi chodidlá šmýkali. Pozeral som si
pod nohy, na rýchlo tečúcu vodu, čo spôsobilo, že by
som mohol ľahko stratiť rovnováhu. Až mi poradili,
že mám viac pozerať pred seba, na druhý breh. Veľa
nechýbalo, a bol by som sa ocitol vo vode.

Najväčšie tragédie sa stali 2.4.1846 kedy o život
prišlo 7 ľudí, 4 telá neboli nenájdené a 27.12.1851,
kedy o život prišlo 5 ľudí, všetci boli evanjelici
z Horných Zeleníc. Môžeme si iba domýšľať, či sa to
stalo pri pokuse prejsť zamrznutý Váh na voze, alebo
sa prievoznícka kompa z nejakého dôvodu
prevrátila, alebo to bolo pri neúspešnom prechode
brodu na voze. Voda nie vždy vydala telá obetí, tie
voda odniesla niekde nižšie. Nič neobvyklé nebolo,
že voda vyplavila obete z horného toku, ktoré boli
potom pochované v Zeleniciach alebo Siladiciach.

Prípady utopenia v novšej histórii sú spomenuté
v monografii Čerenie času, podobne v monografii
Premeny o Siladiciach.
Dušan Horváth,
Bratislava

Voda však aj život prinášala: v matrike je
zaznamenaný prípad, že na ceste plťou z Liptova do

dôsledne završujú našu (poslednú) vôľu, inokedy sa
dejú tak, že ich jednoducho (už) nemôžeme
ovplyvniť, pretože presahujú naše schopnosti,
kompetencie a aj naše možnosti.

(Pokračovanie)

Generácia, ktorá vstupuje do starého veku, je
obyčajne generáciou, ktorá čoraz častejšie
pochováva svojich milých, až nakoniec sa do tejto
pozície dostáva aj sama. Staroba je teda často aj čas
čoraz častejšieho smútku a trúchlenia — za našimi
najmilšími, príbuznými, priateľmi a známymi.
Niekedy sa však smútku a trúchleniu venuje príliš

Čo môžu a čo nemôžu starí ľudia
Tak ako v mladom veku treba urobiť niekoľko
dôležitých, existenciálnych rozhodnutí (napr. voľba
povolania, voľba partnera), aj v starom veku, pred
príchodom smrti možno v určitých veciach konať.
Niekedy takéto konania môžu byť premyslené a
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mnoho času a energie, a veru sú aj prípady, keď sa
smútiaci nechcú dať potešiť, lebo ich strata je
natoľko bolestivá. Tak tomu bolo aj v prípade
zostarnutého Jákoba, keď si myslel, že stratil svojho
syna Jozefa (IM 37,35). Možno je to chybou aj ich
okolia, ktoré je niekedy biednym, sužujúcim
tešiteľom, ako to hovorí aj Jób (16, 2). Veriaci ľudia
by však mali vedieť hranice aj v takejto pozícii.
Abrahám dôstojne žialil za svojou manželkou Sárou
podľa vtedajších zvykov. Potom oplakávanie
zanechal, doslova „vstal od svojej mŕtvej“ (IM 23, 2)
a vrátil sa do života, lebo vedel, že Hospodin ho ešte
potrebuje a bude užitočný. Je to snáď jedno z
najťažších a najkritickejších rozhodnutí v starobe, a
možno v živote vôbec: dôstojne smútiť, a potom
včas sa s vierou rozísť s mŕtvymi, zanechajúc ich
Božiemu milostivému konaniu, v ktorom nakoniec s
vierou a dobrou nádejou skončíme aj my. Podobne
v starom veku je čas rozhodnúť aj o tom, ako s nami
môžu naložiť po smrti naši najbližší. Je tu možnosť

ktorý pohanil jeho manželku, svoju nevlastnú matku
(IM 35, 22). O nič jednoduchšie to nebolo ani pre
Éliho, ktorý musel trpieť nehanebnosti svojich
synov, ktorí znevažovali ženy pri stánku
Hospodinovom (1S 2, 22 - 25). Tušil, že to s nimi
nedopadne dobre, až nakoniec musel počuť chýr o
ich smrti a Božom treste, čo neprežil (1S 4, 15 - 17).
V starobe sa teda osud človeka nezjednoduší,
naopak: môžu prísť ťažkosti, na riešenie ktorých už
nieto síl ani vplyvu. Je, treba sa aj na toto pripraviť,
aj keď to nemusí byť u každého rovnaké. Je Božou
milosťou, ak v starobe nemusí človek pykať za svoju
nerozvážnosť v mladosti a Hospodin mu jeho
hriechy nepočíta, ba keď vidí, že jeho potomkovia sú
dedičmi zvláštneho požehnania Božieho.

Žalmy - povzbudzujúce modlitby v
ťažkých dobách staroby a zúfania
Starý zákon aj keď reálne odhaľuje život človeka v
starobe, neodpisuje ho a nevylučuje zo života, tobôž
nie zo spoločenstva s Bohom. Krásnym príkladom
toho sú hodnotné modlitby, aké nachádzame napr.
v Žalmoch. Žalmy už vôbec ako modlitby
zachytávajú situáciu človeka v tých najrôznejších
okolnostiach. Sú veľmi praktické a užitočné nielen
preto, že nám verne odhaľujú, do akého
duchovného stavu sa dostáva človek upadajúci do
všetkých možných nedostatkov staroby, ale aj
preto, že nám ponúkajú modlitby aj na zápasy, ktoré
treba zvádzať v starobe. Sú to modlitby, ktoré
vyjadrujú postavenie človeka v nemoci a v
nebezpečenstve smrti. Je to ohrozenie zvlášť
aktuálne pre starého alebo starnúceho človeka,
ktorého telesný stav sa schyľuje k hrobu. Ak je
človek v samote a opustenosti, dolieha na neho
pocit skleslosti a zbytočnosti. V Žalmoch však nie je
sám, lebo je s ním Hospodin. Sú situácie, keď sa
modlitebník ocitne v ohrození nepriateľom alebo
škodoradostníkom, ktorý mu môže škodiť. Tento
strach môže od seba odháňať modlitbami. Takisto
kvôli posmievačom alebo nevercom sa môžu trápiť
starí ľudia, zvlášť ak ide o ľudí blízkych (napr.
rodinných príslušníkov, susedov, kolegov z domu
dôchodcov atď.). V starobe bolestivo pôsobí aj
odvrátenosť neverných priateľov, o ktorých v stave
ohrozenosti, keď by sa ich pomoc najviac žiadala,
vysvitne, že boli falošnými, či ziskuchtiví, svoje
priateľstvo farizejsky iba predstierali, aby ho potom
zneužívali, a teraz sa bezcitne odvrátili. Veľké 4
sklamania stíhajú starých ľudí aj v strachu a ohrození

zanechať im napr. testament, v ktorom rozhodneme
nielen o našom majetku, ale aj o tom, ako nás
pochovať. Tak o tom rozhodol Jákob. (IM 50, 5)
alebo aj Jozef v Egypte, ktorý chcel spočívať medzi
svojimi predkami a príbuznými (2M 13, 19).
Starí ľudia sú však často aj svedkami toho, ako sa
pokolenie po nich nespráva dôstojne, a musia sami
znášať bolesť i hanbu. Tak musel Izák prijať to, že ho
Jákob oklamal (IM 27, 18nn) a privlastnil si rodinné
požehnanie proti svojmu bratovi a nevedel potešiť
svojho plačúceho syna Ezaua, ktorého Jákob okradol
(IM 27, 38). Izák nevedel zmieriť svojich synov, lebo
Ezau Jákoba znenávidel. Izák sa tomu mohol len s
bolesťou prizerať a báť sa, lebo tušil, že Ezau môže
Jákobovi siahnuť aj na život (IM 27, 41). Podobne aj
Jákob musel s bolesťou prijať počiny svojich synov
Šimeona a Léviho, keď pozabíjali svojich susedov
kvôli Díne a vzali spravodlivosť do svojich rúk (IM 34,
25 - 31). Podobne aj neresti svojho syna Rúbena,
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rodiny, ktorá bola niekedy pre nich všetkým, teraz
nemajú v skutočnosti nikoho, lebo rodina a
príbuzenstvo sa rozvrátilo. S tým môže súvisieť aj
strach o stratu majetku a domova, za ktorý skoro
celý život úmorne pracovali a teraz je v ohrození.
Podobne aj strata spoločenského postavenia (tzv.
verejnej úcty) je bolestivým zážitkom starých ľudí,
ktorých najbližšie okolie a spoločnosť pomaly
vytláča. Je dobré, ak sa starí ľudia dokážu nezaujate
pozrieť späť do vlastného života a hodnotiť, ako žili.
Niekedy to však prináša aj bôľ, lebo tak môžu odhaliť
aj svoje hriechy a môžu konať pokánie kvôli
pomýlenému životu, hriechu, či kvôli nerozumnosti
v mladosti, nemenej kvôli skrytým hriechom. Zvlášť
bolestivo mohla pôsobiť na starozákonného človeka
odlúčenosť od chrámového zhromaždenia. Tento
bolestivý dojem odlúčenosti trápi starých ľudí
zvyknutých na chrám čím ďalej, tým čoraz viac.
Žalmy však spájajú s Bohom a pripomínajú túžbu po
chráme a zhromaždení. Žalmy sú teda veľmi vážnym
duchovným zrkadlom pre starých ľudí, ale aj
prameňom tých najkrásnejších modlitieb, ktoré
povznesú dušu utrápeného človeka pred tvár
Hospodinovu, kam sa pomaly pripravujú. Žalmy sa
dajú nielen čítať, ale aj spievať. A zvlášť za
bezsenných nocí sa nimi môžeme potešovať.

nedáva priestor horekovaniu a sebaľútosti.
Namiesto toho vychvaľuje mocné skutky
Hospodinove, na ktoré nechce zabudnúť. Úprimne
ospevuje Hospodinove vyslobodenia z rúk
nepriateľov i zo smrti. Je vďačný Bohu, že jeho
modlitby vyslyšal, že sa v jeho živote prejavil s
veľkou slávou, že jeho nepriateľom zaplatil podľa ich
skutkov, že svoj ľud povýšil a že mu bol sviecou v
každom čase. Vyznáva Bohu svoju vďačnosť za jeho
vedenie, za to, že viedol aj jeho ruky, keď bolo treba
zápasiť, že mu dal dostatok síl zdolať 190 prekážky,
že mu bol ochranným štítom a že sa nemusel báť.
Chváli ho za jeho priazeň a vyvolenie, že bude aj s
jeho potomstvom, a to naveky. Je to nesmierne
krásna modlitba, aj keď dobovo podmienená. Zvlášť
v starobe je veľmi inšpiratívna, lebo ukazuje, ako je
možno aj v starobe prežívať s Hospodinom radosť a
vďačnosť, aj napriek čoraz viac sa zužujúcemu
životu.

Perspektíva večnosti v starobe
Starý zákon vydáva svedectvo aj o tom, že staroba
nie je niečo, kde sa ide len čoraz viac dole. Hovorí aj
o tom, že ani ten najposlednejší deň nášho života
nemusí byť bez nádeje. Hospodin zvestuje, že On sa
o nás postará aj v starobe, a to do posledného dňa,
ba aj ďalej, ako o tom hovorí prorok Izaiáš: „Ja som
až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem
nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i
zachránim“ (Iz 46, 4). Podobne aj žalmistovo
svedectvo je nám veľkou perspektívou do slávnej
budúcnosti. Vie síce o tom, že telo pomaly hynie a
srdce stráca rytmus, ale Hospodin je s ním, a to mu
dáva tú pravú oporu a istotu, ktorá netkvie už v ňom
samom, ale v Bohu: „Ja som však stále s Tebou, držíš
ma za pravicu. Vedieš ma svojou radou a potom do
slávy ma prijmeš. Kohože mám na nebi? Keď som s
Tebou, netúžim po zemi. Aj keď mi hynie telo i srdce,
Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom.“ (Ž
73, 22 – 26) Staroba môže byť teda ťažká, a iste aj
je. Ale môže plynúť aj v Božej blízkosti. Môžeme žiť
a upevňovať sa v nádeji, že ňou sa otvára aj nový
horizont života, kam je možno vstúpiť práve vďaka
nej. Poslúži nám ako most, ktorý nás spojí s Božím
svetom, kam raz, keď už dozrieme pre smrť,
vykročíme.

Dávidove
modlitebné
rozpomínanie sa – rekapitulácia
Božích činov
Pre starých ľudí je zvyčajne charakteristické, že sa
mnoho sťažujú, hoci aj oprávnene, zvlášť kvôli
nedobrému zdraviu alebo ťažkostiam prežitým v
živote. Niekedy šíria dojem, akoby celý ich život bol
iba jedno veľké fiasko, a im sa nič nebolo nevydarilo.
Je to nebezpečie, ktorému sa ťažko vyhýbajú aj inak
veriaci ľudia. Sú sama sebaľútosť, bedákanie a
niekedy aj nevďačnosť a zanevrelosť voči okoliu,
ktorému tak celkom úspešne strpčujú život.
Výdatnou obranou proti takémuto pesimizmu,
horkosti a trpkosti je pekná hymnická Dávidova
modlitba, ktorú povedal na sklonku svojho života a
patrila asi medzi jeho posledné skladby. V 2S 22 sa
Dávid nesťažuje na svoju starobu, na to, že sa musí
vzdať trónu, prečo iní môžu ešte žiť a on musí odísť.
Nebedáka ani kvôli tomu, prečo mal tak ťažký život,
plný bojov, svárov, intríg a problémov v krajine i v
rodine, sotva to zvládal. Tento muž v starobe

Prevzaté z internetu a upravené.

http://www.remidia.sk/uploads/documents/reformov
ane_kalendare/kalendar2011-rocenka.pdf
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slávnosť odhalenia pamätných tabúľ. Zborové
presbyterstvo, ktoré organizovalo túto slávnosť,
pozvalo vzácnych ľudí, ktorí stáli v službe zvesti slova

Spevokol „Ratolesť„
V slávnostnej polovici cirkevného roku pri rôznych
príležitostiach vystupoval spevokol Ratolesť
s piesňami, ktoré si naštudoval. Náš cirkevný zbor
reprezentoval aj na seniorálnom stretnutí
spevokolov v Horných Salibách. Vystúpil s dvomi
naštudovanými piesňami. Panáček a Aká si mi
krásna. Ako vždy, aj teraz poslucháčov potešil
profesionálnym prevedením piesni.

a ich rodinných príslušníkov. Pozvanie medzi nás
prijal aj dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik
s manželkou, naša sestra seniorka Bratislavského
seniorátu Sidónia Horňanová. Do prípravy
slávnostného obeda sa zapojili aj ďalší členovia

Odhalenie pamätných
tabúľ

cirkevného zboru, ktorí s húževnatosťou,
obetavosťou a láskou pripravili pekné posedenie pre
presbyterov a našich hostí. Prežili sme čas
vzájomných rozhovorov a radosti. Predsedníctvo
cirkevného zboru ďakuje všetkým zúčastneným na
tomto podujatí za ich službu v chráme, pri kostole, v
kuchyni aj v sále obecného úradu.

Na sklonku minulého roku cirkevný zbor dostal dar,
ktorý bol umiestnený na stenu vedľa kostola
pamätné tabule na kazateľov, ktorí pôsobili v našom

Na fare bolo veselo
Konfirmačné vyučovanie dýchalo tajomnou, no
zároveň radostnou atmosférou, pretože dnes sa
ohlásil
na
návštevu
Jožko
Grexa
so
cirkevnom zbore. Adresát tohto daru chcel prejaviť
vďačnosť Pánu Bohu za milosť, že až doposiaľ Boh
posielal na toto miesto verných služobníkov, ktorí s
láskou prinášali svedectvo o ňom a dokonca sa
nebáli prinášať obete, zakúšať trpkosť života,
prenasledovanie aj smrť. Cirkevný zbor prijal tento
dar a s cieľom zhromaždiť veriaci ľud k zvesti slova
Božieho, aby vyzdvihol poklad, ktorý je ukrytý a
doteraz z milosti Božej zvestovaný. A tak pripravil

spolupracovníkmi. Po úvodných zoznámeniach a
spoločných hrách, zobral do ruky gitaru a všetci sme
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si zaspievali piesne, ktoré sú nám dobre známe z
Inside „víkendoviek“. Výkladom na biblický text nám
poslúžil Kornel - mládežník z CZ Vrbové. Po modlitbe
nás opäť pozvali na zmysluplne strávený 6 čas v
Častej na Inside „víkendovke“. Po prezentačnom
videu a rozhovoroch sa naša mlaď nevedela dočkať
pokračovania zábavy, ktorá je v spoločnosti našich
hostí neskutočne dobrá. Čas plynul, až telefonáty
rodičov prerušili naše spoločenstvo, a tak sme sa
rozchádzali plní radosti a pokoja do svojich
domovov.

Šušuková, Daniel Varga a Peter Varga vyznali vieru
v Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého,
a tak potvrdili krstnú zmluvu.

Konfirmačná slávnosť
Po dvoch rokoch prípravy mladí ľudia Martin Cepko,
Dominika Poláková, Matej Sedláček, Vanessa

Kázeň z konfirmačnej slávnosti
na tento svet Boh Vás stvoril, zamiloval si
Vás, chránil a staral sa o vás.

Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do
ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami
vyznal si dobré vyznanie. 1 Tim 6, 12 Milí
konfirmandi po dvoch rokoch prípravy ste sem prišli
by ste pred všetkými ľuďmi ktorí sú v tomto chráme
osvedčili vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a
potvrdili zmluvný vzťah, ktorý uzavreli vaši rodičia
s Bohom pri krste. Boh svoje sľuby vždy plní a naše
sľuby berie vážne a záväzne. Ak sa dnes rozhodnete
svoj sľub vernosti a lásky k Bohu potvrdiť On spraví
všetko preto aby ste mohli spoznávať Jeho a svoju
hodnotu v Ňom. Bude Vás naďalej ochraňovať,
potešovať, vždy bude mať pre vás čas. V ňom
nájdete svojho najlepšieho Priateľa, Otca, Radcu,
Pomocníka. On Vás bude obnovovať- vašu mladosť,
bude zdrojom vášho života, lebo v ňom je život. On
je Život.

Len si uvedomte akou výsadou je pre vás, že Vaši
rodičia vás viedli a podporovali v spoznávaní Pána
Boha. Viete aké ťažké by ste to mali, keby vám v tom
bránili? Poznám aj takýchto rodičov. 1. Oni vás
podporovali aby ste mali poznanie o Bohu Otcu
a aby ste duchovne rástli. K tomu slúžila aj
konfirmačná príprava, inside „víkendovky“. Nie raz
ste sa pýtali, k čomu vám je konfirmácia, prečo je
potrebné aby ste chodili na náboženstvo či
konfirmačné vyučovanie? Odpoveď znie. Aby ste
nielen počuli, že nejaké kresťanstvo existuje, ale aby
ste vy sami boli tými, ktorí s hrdosťou žijú
kresťanstvo a vyznávajú vieru v Boha Otca, Syna
a Ducha Svätého.
Viem, že nikto z vás drahí konfirmandi nemal
ideálne podmienky, nemal dosť pozitívnych vzorov
v rodičoch, v krstných, či starých rodičoch, starších
súrodencoch, ako žiť správne kresťanský život. Nie
vždy sme mysleli na sľub daný Bohu pri krste, nie
vždy sme žili dobrým kresťanským životom. Toto je
žalostná skutočnosť nás evanjelikov žijúcich na
Slovensku.

Som rada, že aspoň pre niektorých z vás platí, že ste
absolvovali 7 rokov náboženskej výchovy
a spoznávali ste aký je Pán Boh, ako koná, čo od nás
očakáva. Nie každý dostáva takúto milosť. Tí, ktorí
ste dostávali kresťanskú výchovu doma, na
náboženstve, či konfirmačnom vyučovaní dostali ste
vzácny dar. Veď je napísané: Vychovávaj chlapca na
počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z
nej. Pr 22,6

Dnes my, ktorí si uvedomujeme, že sme si nie vždy
dostatočne plnili povinnosti k svojim deťom
vyznávajme Pánu Bohu naše pochybenie, hriechy.
Pán Boh nám zveril naše deti aby sme ich chránili,

Vám je jasné, že nežijete vo vzduchoprázdne. Viete,
že skôr ako vás prostredníctvom rodičov priviedol
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starali sa o ne a umožnili im čo najvernejšie spoznať
Jeho Syna záchrancu hriešnikov. Ak však
v úprimnosti ľutujeme a vyznáme svoje hriechy Boh
je milostivý a verný aby nám odpustil všetky naše
hriechy.

Neprijímajme hodnoty neveriacich ľudí, aj keď sa
nám na prvý pohľad zdajú lákavé.
Ak náš pohľad bude zameraný na Pána Ježiša a jeho
slovo, dodržiavanie Božích prikázaní nám bude
potešením, ochranou, rovnako aj spoločenstvo
s inými kresťanmi, povzbudením a pomocou v žití
kresťanského života.

Nielen rodičia a krstní rodičia, ale celé kresťanské
spoločenstvo má byť láskavým povzbudzovateľom
detí a mládeže vo viere. Boli sme takýmto
spoločenstvom, alebo sme nie raz boli nástrojom
ničiteľa?

Pred nedávnom som sa zúčastnila nemeckých
evanjelických dní v Štuttgarte. Bolo úžasné vidieť
ako stovky a tisíce mladých ľudí od dobrovoľných
pracovníkov, cez účastníkov rôznych podujatí bez
sprievodu dospelých sami s nadšením slúžili,
spievali, čítali slovo Božie. Bolo to tak prirodzené,
ako keď dýchame. Kresťanstvo pre nich je životným
štýlom. Sú hrdí na to, že sú kresťania. V Štutgarte pri
každom kostole stojí škola, telocvičňa, ihriská pre
deti a mládež, diakonické centrum. Zástavky metra
sú pomenované podľa kostolov. Mladí talentovaní
speváci sa postavili na roh ulice ku kresťanskej
kaviarni a spievali kresťanské piesne.

Boží a náš nepriateľ sa všemožne snaží odrádzať nás
od poznania Boha Otca, deformuje Jeho obraz v nás
a našich blížnych a my máme problém dôverovať
Božej láske. Ako kresťanské spoločenstvo veriace
v Pána Ježiša Krista pamätajme, že nielen
konfirmandi, ktorí sú dnes prijatí medzi nás
dospelých členov cirkvi, ale aj my všetci, máme
bojovať dobrý boj viery.
Toto napomenutie hovorí o tom, že nie je
jednoduché a samozrejme byť kresťanom. Mnohí,
ktorí začali svoj život žiť s Pánom Bohom, odlúčení
od Božieho slova, vyschli. Páľava hriechu ich spálila.
Prečo? Nedostávalo sa im vody života. Nie preto, že
by Božie slovo nebolo zvestované v chráme, ale
preto, že neprijímali obnovu, pokrm z Božieho
slova. V týchto dňoch prežívame extrémne horúce
počasie a vieme, že ak chceme prežiť nielenže
musíme piť, ale tiež sa chrániť pred horúčavou (
pokrývkou hlavy, chodiť v tieni).

Nevideli sme tam zamknuté motorky, ani bicykle.
Nikto tam neprešiel na červenú. Dá sa takýto stav
dosiahnuť len mravnou výchovou, alebo je k tomu
potrebné vnútorné presvedčenie, že kdekoľvek som
a žijem, Boh je vždy so mnou a vidí ma?
Drahí konfirmandi, konfirmačná slávnosť nie je
o tom, čo dostanete, ale či ste ochotní pred
mnohými svedkami vyznať dobré vyznanie, že svoj
život chcete prežiť s milovaným a milujúcim Bohom
Otcom, Synom a Duchom Svätým. Želáme Vám, aby
ste mali vždy odvahu dôverovať Pánu Bohu a nechať
sa ním viesť, či sa vám bude dariť, a či budete čeliť
tvrdému neúspechu. Amen.

Podobné pravidlá platia aj pri dosahovaní večného
života. Žijeme vo veľmi skazenom bezbožnom svete
plnom okultných praktík. Cieľavedome sa chráňme
zla sálajúceho s televíznych obrazoviek.

Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe, koľko
ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla! A nechceli ste.
Lukáš 13:34
......lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud, a nezahynie celý národ....
J 11,50
V ten deň spriatelili sa Herodes a Pilát; predtým boli totiž nepriatelia.
Lk 23,12
„Quo vadis, Domine?“
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pasienku, kde spásali trávu. Keď sa nasýtili,
pospali si v chládku pod vŕbami a potom sa do
sýtosti vykúpali vo Váhu. Tento cyklus sa

Z cyklu rozprávania dedka Milana

opakoval celý deň bez detí, ktoré sa o nich
vôbec
nestarali. Na
pasienku sa
pásli kravy,

Pasenie husí v Horných
Zeleniciach v minulosti
V nedávnej minulosti skoro v každom dome
chovali

husi.

Bol

to

zdroj

alebo

kvalitného

tiež

odpočívali
a prežúvali

husacieho mäsa a tiež peria. Boli domácnosti,
kde chovali až desiatky husí. Keďže hus je

v tieni pod
vŕbami.

vodná hydina a patrí k vode, tak v letných
mesiacoch využívali hlavne blízky pasienok

Deti mali svoj vlastný program – buď sa

a Váh, kde deti s radosťou strávili prázdniny
pasením husí a kúpaním vo Váhu.

vrátili domov alebo väčšina detí zostala pri
Váhu sa kúpať, hrať sa, či robiť nejaké
nezbedy. Vtedy bola ešte voda vo Váhu čistá
a pomerne bezpečná, takže deti tam mohli
byť celý deň bez dozoru – čo je v dnešnej
dobe nepredstaviteľné.

Skoro z jari husacia mamka nakládla svoje
husacie vajcia do koša vystlaného slamou,
ktoré jej pripravila gazdiná. Husacia mama na
nich sedela a tým ich zahrievala. Po nejakom
čase ich všetky gazdiná kontrolovala pri
sviečke, aby zistila či budú z nich zárodky
a teda sa z nich vyliahnu malé húsky. Tie,
ktoré boli „čisté“ – teda bez zárodkov

Navečer bol čas ísť domov – pastier hnal
kravy domov a deti tiež hľadali svoje húsky.
Doma bolo treba ešte húsence dokŕmiť
nejakým obilím – teda im dať večeru lebo

vyhodila, lebo z nich by sa nikdy húska
nevyliahla. Po krátkom čase sa začali
z ostatných vajec liahnuť húsatká - pomaly
sa vyďobali z vajíčka a zohrievali sa pod
maminou. Boli veľmi pekné žltučké a čoskoro

trávičku rýchlo vytrávili. Niekedy sa stalo,
že niektoré sa zatúlali a bolo ich treba
hľadať. Najhoršie bolo, keď až doma mamka
zistila, že nejaké húsatko chýba či nebodaj
dieťa priviedlo cudzie húsence domov, lebo
ich ešte nepoznalo. Pre takéto nepozorné

začali behať. Keďže husia mama nemá cicíky
na kojenie, nemohla ich kojiť a ani inak kŕmiť
– toto všetko musela robiť gazdiná. Sekala im
trávičku na drobno, žihľavu so šrotom,
neskôr im dávala aj obilie a samozrejme

deti mamka radšej husiu mamu či aj všetky
húsence radšej označila nejakou zďaleka
viditeľnou farbou na hlave, aby ich poznali.

vodičku. Keď zosilneli, šantili okolo mamy, ale

Iné bývalo pasenie husí ku koncu prázdnin,
kedy skončili žatvy na poliach. Vtedy sa

ich tatko gunár sa o nich veľmi nestaral.
Stále museli zostať iba na dvore, lebo inde

húsence

na nich číhalo nebezpečenstvo.

vyháňali

na

strniská

spásať

popadané klásky a zrno. Keďže vtedy ešte
nebolo pre deti dostatok obuvi, zvyčajne deti
chodili bosé a museli sa naučiť chodiť bosými

Keď podrástli, začalo im rásť perie a keď
nastali prázdniny nastal aj čas, kedy mohli
začať chodiť von mimo dvora. Deti zobrali

nohami po strnisku, aby
Niektoré deti chodili pásť
hovorilo na celý deň za
železnicu až k časti volaný

prútik, aby ich húsky lepšie poslúchali a šli
s nimi k Váhu. Tam prišli aj ostatné deti
s húskami a všetky ich nechali voľne pásť na

sa nedopichali.
húsence ako sa
„štreku“, teda
„Nedíl“ – skoro

k bučianskej štreke. Tam bolo treba si
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zobrať karty a obed – zväčša nejakú polievku

a keďže zelenické hody bývajú

v období

do „konvičky“, ktorá a dala zjesť studená,
„omastený chlieb s cibuľou“ - lebo o takých

„burčiaku“, zapila ich dobrým burčiakom.
Ostatné húsence boli do zimy niekoľkokrát
„ošklbané“ vytrhaním peria – teda nie ako

fajnovostiach ako kupovaná saláma, syr, či
nejaká šunka sme ešte nechyrovali a šunky
z domácej zabíjačky už boli dávno zjedené.
Pitnej vody tam bolo dostatok, lebo tam bola
kopaná poľná studňa a po ceste dostatok

u holiča holiacim strojčekom či žiletkou .
Perie sa po preschnutí v zime v domoch
„drápalo“ – zbavovalo kostrniek z peria. Pri
týchto drápačkách sa po večeroch zišli
staršie či mladšie ženy, aby bolo perie na

moruší.
Keď skončili prázdniny
deti už museli chodiť do

vankúše, periny /po zelenicky „duchny“/ či
neskôr perové vetrovky. Takto sa „odrápalo“

školy a režim pasenia

perie

husí sa zmenil. Ráno

Samozrejme

gazdiná ich „zahnala“

spomínali

sama k Váhu, či len na

vystrájali pri nich nezbedy. Stalo sa, že im

polcestu
k
Váhu
a
niektoré
„trafili“
k Váhu bez doprovodu.
Keď húsky už boli pekne podrastené s blížili
sa „hody“, mamky ich museli dobre „vykŕmiť“
k hodom. Tie najväčšie dali do „kŕmnikov“
a kŕmili ich do prasknutia zabarenou
kukuricou ako v rozprávke ježibaba Janka

pustili do izby vrabca a viete si predstaviť
čo to urobilo s perím v izbe. Inokedy im
ponatierali zvonku kľučky lekvárom či
nebodaj zabúchali na okno so stiahnutými
gaťami a zadkom v okne, ako som to popísal
v príbehoch „Šibalstvá dedka Richarda“.

postupne
pri

vo

všetkých

týchto

všelijaké

domoch.

drápačkách

historky

a

sa

chlapci

Detičky vidíte, že to bola iná doba – bez
dovolenky, televízie, mobilov a tabletov, ale

a Marienku, aby stučneli a mohli ich upiecť.
Na hody si na nich celá rodina pochutnala

to detstvo bolo šťastnejšie -

bolo viacej

pohybu a zážitkov.

Inside Games
Plnohodnotný program pre mladší aj starší dorast vo
veku od 12 do 25 rokov sa pravidelne pripravuje v
rámci Bratislavského seniorátu v Trnave. Tento rok
sa tohto podujatia od nás zúčastnili 3 mladí ľudia. Po
registrácií a zaplatení registračného poplatok sa
definitívne rozdelili do športových tímov. INSIDE
Games 2015 boli otvorené pobožnosťou. Bolo
predstavenie témy, rozhodcov, pravidiel a
programu. O 10:00-12:30 prebiehali športové
turnaje na jednotlivých športoviskách. Súťažilo sa v
5 športoch: futbal, floorbal, volejbal, vybíjaná,
streetbal. Sprievodný program prebiehal v areáli
školy. Tí, ktorí sa priamo nezúčastňovali športového
zápolenia mohli využiť sprievodný program – vodný
futbal, weykick (stolový futbal), ping-pong,
cheerleading, výtvarný workshop, vodný volejbal,
frisbee, šach a iné aktivity. Po obede, ktorý bol
zabezpečený v školskej jedálni, začal program na
pódiu na tému: Víťazstvo, o tom aké úspechy

Inside víkend
V apríli sa konfirmandi zúčastnili víkendového
pobytu pre mladší dorast. Zažili víkend plný
priateľstiev, dobrodružstva, hier, zábavy a
objavovania veľkého plánu, ktorý má náš Boh
s našim životom.
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môžeme zažívať v reálnom živote s Bohom. Po 14:00
hod. pokračovalo zápolenie v športových turnajoch
na jednotlivých športoviskách až do 16:30 hod. Na
záver boli vyhlásené výsledky, uskutočnilo
sa predstavenie víťazov a odovzdanie cien. Krásny
čas, plný aktivít, rozhovorov, spoločných priateľstiev
býva rok čo rok populárnejší a vyhľadávaný aj zo
seniorátov, kde takéto aktivity pre mládež
nekonajú. Škoda len, že viacerí mladi ľudia z nášho
cirkevného zboru nevyužívajú túto príležitosť
duchovne rásť a správne využiť svoj voľný čas.
Aktivity pre mladých ľudí môžu nájsť na webovej
stránke:www.sem.sk/inside

INSIDE Tábor
Opäť v roku 2015 chystáme letný 7-dňový pobytový
tábor
na
Planinke,
Dechtice
16.-23. augusta 2015. Neprehliadnite a prihláste sa
na INSIDE Tábor - pre dorast vo veku 12-17 rokov.
Strava: 5x denne, ubytovanie - viac posteľové, izby v
spoločnej
budove
Cena: 85 Eur. Kontakt: inside@sem.sk
Chystáme spoločné večerné programy, veľké
súťažné hry, celotáborový rôznošportový turnaj
(CTRŠT), táborové video, večerný bufet, táborovú
hymnu, workshopy, diskusie a iné prekvapenia.
Prihlasovanie sa uzatvára 31.júla 2015.

Celé vajcia s cukrom alebo medom vyšľaháme do
peny, pridáme ostatné prísady. Formu na bábovku
natrieme olejom a vysypeme strúhankou. Nalejeme
cesto a pečieme 30 min. pri teplote 160 stupňov
Celzia.

Banánová bábovka
3 banány – roztlačiť vidličkou, 1,5 šálky celozrnnej
múky, 1/2 šálky prírodného cukru alebo medu, 2
vajcia, 1 vanilkový cukor, 1/2 kypriaceho prášku, 6
lyžíc mlieka, môže byť sójové, 3 PL umytých
sušených hrozienok, 3 PL nasekaných orechov alebo
kokosu





Bábovka má inú chuť a konzistenciu ako bábovka
z piškótového cesta.
Recept pani Eleny Repkovej z Piešťan

6.9.2015 v Siladiciach o 9.00 hodine
a v Horných Zeleniciah o 10.30 hodine.

Sviatosť Večera Pánová bude prisluhovaná v
kajúcu nedeľu 9.8.2015 počas služieb Božích
v Siladiciach o 9.00 hodine a v Horných
Zeleniciah o 10.30 hodine



Služby Božie pri príležitosti otvorenia
školského roku a požehnania detí budú

Cirkevný zbor dá do prenájmu nájomný byt,
bližšie informácie na farskom úrade.

z Horných Zeleníc: Ján Repka 175, Emma Roháčková 112 , zo Siladíc: Eva Rauová, Ľuboš Rau, Mária
Sekerešová 174, rodina Osuská, Vladimír Bojnák, z Modry: Viera Šefranková, z Lovčíc: Pánu Bohu
známa sestra, Iveta Schwarcová

..............................................................................................................................................
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,
Webstránka: zelenice.evav.cz, e-mail: zelenice@gmail.com, č.účtu: 0045535500/0900,
pripravili: Lenka Sedláčková, Viera Vargová, Zuzana Kučerová
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