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 Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností!3  Duša mi túži, priam prahne po sieňach 

Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.4  Aj vtáča našlo si domov a 

lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj!  

Ž 84, 2- 

Zišli sme sa do domu Hospodinovho lebo je 
nám milé prichádzať sem.  

Božia blízkosť, chrám je v kázňovom texte 
prirovnaný  k hniezdam lastovičiek. Lastovičky 
sa vždy sťahujú tam, kde je teplo aby nezamrzli. 
Tieto krásne vtáčatká sú oznamovateľmi 
príjemného,  teplého počasia, príchodu jari. Sú 
to spoločenské tvory, ktoré milujú ľudské 
obydlia.  Prichádzajú k nám, ľuďom a s obľubou 
nachádzajú hniezda, do ktorých sa radi sťahujú. 
Všetko toto sa deje v cyklickej periodicite, 
všetko má svoj čas a poriadok. Všetko čo Pán 
Boh stvoril funguje podľa stvoreného poriadku. 
Tento poriadok je daný nielen pre prírodu, ale 
aj pre nás ľudí. Ako náhle sa niečo vymyká 
z Božieho poriadku, tak to ohrozuje nás, jeho  
stvorenstvo.   

Podobne ako lastovičky, aj my sa cítime šťastní 
a bezpeční v jeho blízkosti, lebo prežívame 
teplo jeho lásky. Ako lastovičky ohlasujú 
príchod jari, aj my máme ohlasovať svetu 
radostnú správu o Božej láske. Má zmysel 
ďakovať za Boží  poriadok, ktorý umožňuje žiť 
zmysluplný život, obohacujúci seba a iných.  

Dnes máme dôvod ďakovať aj za náš chrám, 
kde tak ako lastovičky v hniezdach, aj my 
nachádzame svoj domov. Už 223 rokov je  tento 
chrám miestom, kde Boží ľud môže spočívať, 
byť v Božej blízkosti, tešiť sa s jeho slova lásky. 
Už 223 rokov v tomto chráme si Boží ľud 
zakladá svoje manželstvá, privádza  sem svoje 
deti. Lebo kde inde ako v Božom chráme, v jeho 

cirkvi by mali mocnieť na duchu, sýtené slovom 
Božím, láskou, porozumením, sviatosťami, ak 
nie práve tu, aby jedného dňa, keď budú 
dostatočne silné, mohli nasledujúc rodičov 
vzlietnuť na svojich krídlach viery k Bohu 
Otcovi.   

Smutné je, že tento chrám, ktorý je hniezdom 
Božej lásky a milosti,  zostáva do značnej časti 
opustený napriek tomu, že si plní svoju funkciu.  

Je to rovnako smutné ako keď sa lastovičky do 
svojich hniezd na jar nevrátia.   

Vtedy premýšľame, čo sa stalo. Azda sa 
oneskorili,  prídu ešte, alebo sa im niečo cestou 
prihodilo?  

Občas nás potešia aj iné vtáčiky. Tieto vtáčiky 
nakladú vajíčka, ale do cudzieho hniezda, a viac 
sa nestarajú. Nedbajú o svoje potomstvo ako 
lastovičky, aby ich nakŕmili, aby nevypadli, aby 
sa im nič nestalo. Kukučky nielenže sa nestarajú 
o svoje mláďatká aby mali čo jesť, oni nedbajú, 
neučia svoje deti lietať. Žiaľ, tak ako malé 
kukučky, ani mnohé deti nemajú vzor vo svojich 
rodičoch. Nemá kto nasýtiť ich hladné duše 
Božou láskou.  Sú odkázané na iných, ktorí by 
sa tak ako v zvieracej ríši obetovali, nakŕmili ich 
Božou láskou, poznaním Jeho a pomohli im 
zosilnieť vo viere natoľko, aby jedného dňa 
mohli vzlietnuť a lietať v pevnej Božej dôvere.  

Dnes je dôvod ďakovať za tých, ktorých tu Pán 
Boh posielal a má po celých tých 223 rokov ako 
svoju cirkev, ktorí  sú verní ako lastovičky a sú 
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požehnaním pre tento svet. Nie je náhoda, že 
Boží ľud je prirovnaný k lastovičkám. My vieme, 
že lastovičky sú užitočné. Niekedy si 
uvedomujeme viac, inokedy menej, že Pán Boh 
má na tejto zemi zástupy svedkov, ktoré sú 
svedectvom o jeho dobrote. Ktorí sú jeho 
slávou.  

Málo si uvedomujeme, akým požehnaním je 
cirkev na tomto svete.  

Pri všetkých dôležitých rozhodnutiach, tak 
v dávnej ako aj v novodobej histórii, cirkev 
zohrala dôležitú úlohu. Pretože vždy sa dala do 
služby národa, do služby tým, ktorí pomoc 
potrebovali. Len si spomeňme na 
osamostatňovanie sa spod nadvlády Rakúsko 
Uhorska, na Martinskú deklaráciu, ktorú 
zostavil biskup západného dištriktu Samuel 
Zoch, na vznik spisovného jazyka, ale aj na 
súdržnosť troch národností, ktoré v našej cirkvi 
krásne nažívali v medzi vojnovom období.  
Vďaka konštituovaniu cirkvi, vďaka forme 

a štruktúre ktorú si naša cirkev vytvorila, bola 
akceptovaná a prizvaná ako partner do 
rozhovorov, prinášala pomoc, pokoj a 
poriadok. A robí tak dodnes. V mnohých 
Európskych krajinách kde zavrhli kresťanstvo 
a uprednostnili liberalizmus už nevládne 
sloboda a neprichádza ani Božie požehnanie.  O 
tieto výsady už prišli. Jedným z viditeľných  
znakov je aj to, že futbalové zväzy už nemôžu 
mať na svojej vlajke kresťanské symboly, 
symbol kríža, tak ako to bolo po dlhé 
desaťročia, vraj je to diskriminačné. 

Ďakujme Bohu, že v Horných Zeleniciach a okolí 
má Boží ľud svoj chrám a nie jeden. Pekným 
príkladom ako Pán Boh žehná cez kresťanov aj 
neveriacich sú hody. Nielen my evanjelici, ale aj 
ostatné rodiny vďaka pamiatke posvätenia 
chrámu sme sa ako rodiny mohli  

spolu stretnúť a deti sa mohli potešiť na 
kolotočoch. A to všetko vďaka Božej milosti 
a jeho ľudu na tejto zemi. Amen. 

 

Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, 

ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom 

zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, 

nebojí sa, že príde horúčava; lístie mu ostáva 

zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a 

neprestajne rodí ovocie. Jer 17,7 -8 

Ľudovít Štúr 

Vedúci predstaviteľ a najvýraznejšia osobnosť 

slovenského národného obrodenia, 

organizátor národnooslobodzovacieho hnutia, 

politik a ideológ, kodifikátor spisovnej 

slovenčiny, básnik, publicista a redaktor.

  

Pochádzal z národne uvedomelej učiteľskej 

rodiny Samuela Štúra, ktorý bol najprv 

učiteľom v Trenčíne (kde sa oženil s Annou 

Michalcovou). V roku 1810 - 1812 navštevoval 

jeho školu František Palacký, významný český 

historik a politik. V Trenčíne sa narodil Karol, 

Ľudovítov starší brat, ktorý mu bol vzorom. 

Rodine Štúrovcov sa po presťahovaní do 

Uhrovca 29. októbra 1815 narodil druhý syn - 

Ľudovít. 

Mladý Ľudovít 

Po absolvovaní 

nižších tried 

gymnázia v 

Rábe prešiel r. 

1829 na 

evanjelické 

lýceum do 

Bratislavy, kde 

pobudol do 

roku 1838. Od 

roku 1836 

pôsobil na 

lýceu vo funkcii 

zástupcu profesora Juraja Palkoviča pre 

slovenské dejiny a jazykovedu. Pamätný je jeho 

výlet na Devín 24. apríla 1836, kde na 

historických miestach 16 členov krúžku sa 
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slávnostne zaviazalo po celý život pracovať na 

kultúrnom povznesení národa. Roku 1838 

odišiel na univerzitu do Halle. Tu sa venoval 

štúdiu filozofie, filológie a politických dejín 

národov. 

Štúr po skončení teológie 

Nezvolil si kňazské povolanie, ale pokračoval v 

činnosti medzi mládežou a to aj vtedy, keď 

mettemichovská vláda r. 1837 zakázala 

študentské spolky. V článkoch a brožúrach 

odsudzoval maďarizačnú politiku, za čo ho 

cirkevná komisia vyšetrovala ako nepriateľa 

vlasti či odporcu pomaďarčovania Uhorska a 

zbavila ho prednášania na lýceu. Vtedy väčšina 

jeho poslucháčov a priateľov na protest 

opustila Bratislavu a odišli zväčša do Levoče. 

Medzi nimi bol aj mladý Janko Matuška, autor 

textu našej štátnej hymny Nad Tatrou sa 

blýska. 

Ľudovít Štúr rozvinul aj akciu za povolenie 

vydávania novín a literárnej prílohy. V tejto 

súvislosti bolo treba vyriešiť otázku jednotného 

spisovného jazyka. Vytvorenie nového 

spisovného jazyka zdôvodnil Ľ. Štúr v spise 

Nárečja slovanskuo alebo potreba písaňja v 

tomto nárečí (1846). 

Musel ho však brániť proti Kollárovmu 

ponímaniu slovanskej vzájomnosti, ktorý 

uznával len štyri samostatné slovanské kmene: 

Rusov, Poliakov, Čechov a Ilýrov (južných 

Slovanov) a oprávnenosť existencie len ich 

jazykov. Po dlhom úsilí sa mu podarilo vymôcť 

povolenie na vydávanie Slovenských 

národných novín s literárnou prílohou Orol 

tatránsky, ktorých prvé číslo vyšlo už v novom 

spisovnom jazyku 15. júna 1845. V nich ako 

redaktor - a od r. 1847 ako poslanec uhorského 

snemu za mesto Zvolen - žiadal demokratické 

reformy a národné práva pre slovenský ľud. 

Revolučný rok 1848 - 1849, ktorý vošiel do 

európskych dejín ako Jar - národov, neobišiel 

ani Slovensko. Nová uhorská vláda reagovala 

na ne podráždene, vydala na pôvodcov zatykač 

a zmarila akúkoľvek dohodu v národnej otázke. 

Pred zatykačom odišiel Štúr do Prahy a 

zúčastnil sa následného pražského júnového 

povstania. 

Po potlačení povstania 

Odcestoval do Záhrebu, aby získal finančnú 

podporu na organizovanie vojenského odboja 

proti nadvláde Maďarov. No Viedeň sa im po 

potlačení maďarskej revolúcie odplatila za 

pomoc tým, že ho dala pod policajný dozor. 

Viedeň uprednostňovala konzervatívneho Jána 

Kollára, ktorého vymenovala za poradcu pre 

slovenské otázky. Štúr prežíval sklamanie. 

Nepodarilo sa mu obnoviť ani vydávanie novín. 

Ľudovít Štúr žil istý čas v Uhrovci, potom sa 

presťahoval do Modry, aby sa staral o sedem 

sirôt po zosnulom bratovi Karolovi. Tu napísal 

dielo Slovanstvo a svet budúcnosti, v ktorom 

predpovedal rozpad rakúskej ríše a víťazstvo 

národov združených okolo budúceho 

demokratického Ruska. 

Po dokončení knihy stihla ho smutná nehoda. V 

decembri 1855 pri náhodnom páde na 

poľovačke mu vystrelila puška a zranila ho. 

Zomrel na následky zranenia 12. januára 1856. 

Mal krátky, ale pohnutý život. Možno ho 

prirovnať k jasnému meteoru, ktorý zažiaril na 

slovenskom politickom nebi a z jeho svetla 

čerpali nasledujúce generácie. 

Autorka: Božena Mišovičová 

 

Pri pamiatke smrti  na rozlúčku s významnou 

osobnosťou Ľudovíta Štúra bol zložený 

žalospev, ktorý bol prečítaný v evanjelickom 

chráme v Horných Ozorovciach Jánom Vargom, 

slova Božieho kazateľom  cirkevného zboru 

z Kšinnej, 27. januára 1856. 
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Dva týždne po Štúrovej smrti odbavovali sa v 

jeho rodnom kraji smútočné bohoslužby pre 

príbuzných a priateľov.  

 

Ján Varga pochádzal z Horných Zeleníc, kde sa 

narodil v roku 1819. V Kšinnej pôsobil ako 

kaplán od roku 1845, a ako farár od roku 1847 

do smrti, v roku 1898.  Pochovaný bol však v 

Uhrovci. Literárne nepôsobil, ale svoje 

kazateľské práce vypracoval veľmi starostlivo a 

dôkladne. 

 

Bol synom Pavla Vargu a Evy rod. Repkovej  z 

Horných Zeleníc. Jeho krstnými rodičmi boli 

Michal Hrivnák  ml. a Anna, Jána Vargu 

manželka z Horných Zeleníc.  

 

Ján Varga sa oženil s Karolínou Friderikou 

Dobrotkovou a mali v Kšinnej dom č. 47.  

Narodilo sa im deväť detí:  

Karolína Friderika      *5.2.1851 

Ján  Ľudovít          *24.6.1852 

Emília  Paulína          *31.7.1855 

Katarína  Jozefína      *16.3.1857 

Paulína  Alojzia          *15.1.1859 

Mária  Zuzana          *18.8.1863 

Pavol  Karol          *14.10.1866  †18.10.1866 

Pavol  Karol           *17.9.1867    †15.2.1868 

Emil  Karol          *30.3.1870 

Pavol  Maximilián      *13.10.1871 

 

Deti mali dve mená. Dve deti im zomreli. Jeden 

zomrel 4 dni po narodení, druhý sa nedožil 5 

mesiacov. Emil Karol Varga bol farárom v 

Horných Ozorovciach. Synom Emila Karola 

Vargu bol Ing. Koloman Varga, vedec, 

vynálezca, narodený  11.7.1897 v Horných 

Ozorovciach. 

 

Viac informácii o Jánovi Vargovi, rodákovi 

z Horných Zeleníc a o jeho potomkoch zatiaľ 

nemáme. Budeme radi ak sa nám podarí 

objaviť ako sa jeho rodostrom rozrástol a aké 

osobnosti ukrýva. Lebo zaiste o ňom platia 

slová: 

 

Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; 

verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia 

zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú 

a Jeho príkazy zachovávajú, 5M 7,9 

 

 

 

Detské okienko 

O zajačikoch 

Z cyklu rozprávania dedka Milana 

Všetky deti sveta milujú malé zvieratká. 

Chceli by mať doma psíčka, mačku, 

zajačika, škrečka, morské prasiatko či 

vtáčika. Najviac deti bez súrodencov 

chcú mať  takýchto živých tvorov iba pre 

seba, ktoré im nahradia chýbajúcich 

súrodencov. Má to však jeden háčik – 

o tieto živé tvory sa treba starať. Stáva 

sa často, že ich zaujímajú iba krátko 

a povinnosti s tým súvisiace už ich 

nezaujímajú. Rodičia v dnešnej dobe 

nemajú čas a deťom sa nepáči, že sa 

musia sami starať o nich. 

Rovnako aj dedkove vnúčatá – 10 ročná 

Katka a 8 ročný Maťko túžili najprv po 

psíkovi, neskôr mačičke – až napokon sa 

rozhodli pre malých domácich zajačikoch, 

ktoré možno chovať v byte.  Katke 

rodičia kúpili malého čierneho zajačika 

a dala jej meno Ňufka – k tomu aj klietku 

s kompletným vybavením /napájanie 

vodou, miska na stravu a oddelená spálňa 

a zajačie wc/. Maťko chcel mať tiež 

svojho zajka a tomu kúpili šedého 

zajačika a dal jej meno Hryzka. 

Samozrejme, že oba zajkovia boli teda 

„dievčatá“ – to im povedali v predajni, 

inak by po čase mohli mať veľa zajačikov 

doma. 

Zajačikov pravidelne kŕmili zajačími 

pochúťkami ako ďatelinka, mrkvička, 
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kaleráb, jablká, kapusta, šalát, kukurica 

či zmes zŕn a menili im vodu v napájadle. 

K tomu  patrilo aj čistenie klietky – Katka 

s Maťkom sa striedali v čistení.  Zajkovia 

sa naučili chodiť na svoje wc – teda do 

krabice s obsahom ekologického 

pohlcovača zajačej „cikanice“. Zajačikov 

pravidelne púšťali mimo klietku „pobehať 

si“ po byte a neskôr im urobili ohrádku 

v záhrade, kde sa mohli napásť čerstvej 

trávičky a pobehať si. Niekedy robili 

v byte aj „neplechu“ keď uvideli niečo 

zelené – napríklad kvetiny na parapetovej 

doske. Dostali na nich chuť, hneď sa 

k nim dostali – vyskočili na sedačku či 

stoličku a viackrát zhodili a rozbili 

kvetináče. Dedko Milan im na prilepšenie 

nosil sušenú ďatelinku a niekedy aj 

petržlenovú vňať, ktorú mali najradšej. 

Čas bežal a deti odišli s rodičmi na 

dovolenku a za ten čas sa mal o zajačikov 

starať dedko Milan. Chodil k nim 

pravidelne každý deň a vždy sa na neho 

tešili, lebo im nosil najlepšie „maškrty“ , 

lebo aj on v mladosti choval doma 

v Horných Zeleniciach zajacov – ale 

veľkých a vonku v klietkach. 

Raz sa stalo, že dedko Milan prišiel ich 

nakŕmiť a klietka bola otvorená – dedko 

ju zle zatvoril a zajačikovia behali po izbe 

plnej zajačích bobkov a roztrúsenej 

čokolády z veľkonočných čokoládových 

zajacov. Oni potvory vyskočili  až na 

skrinku, kde boli v krabici staré čokolády 

od Veľkej noci - z nej si ich maškrtníci 

vyťahovali a popadali im dolu na podlahu 

a tam ich vyjedali.  Dedko mal s tým 

robotu a musel všetko vyčistiť. 

Horšie bolo odučiť ich od tohto 

kanibalského zlozvyku  - vyjedať  

čokoládových zajačikov – veď kto to kedy 

videl, aby živí zajaci vyjedali 

čokoládových zajacov. Vždy sa snažili 

k nim nejako dostať a poškuľovali po 

krabici. 

Z toho pre Vás  - detičky je ponaučenie, 

že veľkonočných čokoládových zajačikov 

máte zjesť sami a nenechávať ich niekde, 

kde ich nájdu nepovolaní – buď rodičia, 

kamaráti či zajačikovia. 

Celý tento „zajačí príbeh“ je skutočný 

z týchto letných prázdnin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
V známej rappovéj piesni Michala Dušičku 

znejú slová: „Buď zmeníš svet, alebo svet 

zmení teba, to je dané.“ Máme len dve 

možnosti. Buď dovolíme okolnostiam, aby 

nás ovplyvňovali, alebo sa my sami 

staneme tými, ktorí budú okolnosti 

ovplyvňovať. Neexistuje Cesta  

kompromisov. Sme mesto postavené na 

návrší, ktoré sa nedá ukryť. Sme svetlo, 

ktoré má žiariť tomuto svetu. 

Prinášajme zmenu do tohto národa. 

Buďme tými, ktorí budú meniť svet okolo 

seba,  pretože si nechceme nechávať pre 

seba to, čo nám Ježiš dal. A čo sa deje, keď 

v tejto rozhodnosti vykročíme zo 

zabehnutých stereotypov a začneme meniť 
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atmosféru okolo nás? Prinášame vám pár 

krátkych postrehov.  

 

Ochotní brigádnici pomáhajú robotníkom na 

bratislavskej pláži. 

Aj takto vyzerá zmena atmosféry! 

Teraz pracujem na pár dní v Bratislave na 

pláži. Som tu druhý deň a som nováčik, 

takže to tu spoznávanú. Dnes mi kamarát 

Paťo navrhol, že pôjde so mnou na nočnú, 

nech tu nie som sám. Prišli sme o 18:00, po-

robil som, čo som mal a okolo 21:30 sa veci 

ukladali na “spánok”.'' Od rána tu boli 

robotníci zo Srbska a z východného 

Slovenska. Ako pracovali, ja s Patom sme 

sedeli a čakali, kým odídu, aby sme sa 

pripravili na noc. Ako pracovali, boli 

znechutení a unavení (ako každý po dlhej 

šichte). Boli k nám takí odmeraní a 

nepríjemní. Ako sme sedeli, rozhodli sme 

sa, že im chceme preukázať lásku a trochu 

tu Zmeniť atmosféru. Išli sme za nimi a 

ponúkli sme im pomoc pri práci. Po 

niektorých poznámkach typu: “Čo sa 

nudíte?” alebo “Nechaj tak, za to nie si 

platený!”, pomoc prijali. Pomohli sme, čo 

sa dalo. Ponúkli sme im z našich “maškrt” a 

robotníci sa nám otvorili. Zrazu boli milí, 

pokecali sme a posrandovali. Okolo 22:00 

odišli a popriali nám dobrú noc slovami: 

“Chlapi, držte sa, vidíme sa ráno!” Nálada a 

atmosféra sa zmenila, sme .spokojní. 

Takže, len tak, na povzbudenie. Pán Boh sa: 

stará naozaj v každej oblasti. Máme tu 

skvelú atmosféru pokoj v duši. Prajeme 

Vám dobrú noc! 

-Johny- . 

 
Mladá maturantka prehovorila do sŕdc svojich 

spolužiakov. 

Keďže som pred pár dňami zmaturovala a 

dnes sme sa lúčili s našou školou, ale hlavne 

so sebou navzájom, rozhodla som sa, že 

svojim spolužiakom napíšem listy, v ktorých 

som im ďakovala za skvelé roky a za 

vlastnosti, ktoré si na nich cením a kde som 

ich aj poprosila o odpustenie. Hneď sa 

zmenila atmosféra. Ľudia v našom okolí 

potrebujú počuť, že si ich ceníme a máme 

radi. 
-Peťa- 

Prevzaté z kresťanského letáku Godzone

 

Pozývame Vás 
* na účasť celonárodného podujatia v Uhrovci - v sobotu 24.10.2015 

V sobotu je pripravený nasledovný program:  

10.30  Vystúpenie ľudovej hudby a folklórnych skupín 

12.30  Historický sprievod Štúrovcov  - Námestie Ľudovíta Štúra  

 kultúrny program  - Zatykač na Ľ. Štúra 

14.00  Slávnostné zhromaždenie pri pomníku Ľudovíta Štúra 

 štátna hymna  SR, hymna EU 

 položenie vencov k pomníku Ľ. Štúra 

 báseň 

 slávnostný príhovor predsedu vlády SR 

 pozdravné príhovory hostí 

 hymnická pieseň 

 posolstvo mestám a obciam Slovenska z rodiska Ľ. Štúra 
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 prezentácia pamätnej známky – Slovenská pošta, a.s. 

 prezentácia striebornej zberateľskej mince a obehovej pamätnej mince – Národná banka 

Slovenska 

15.00  Prehliadka rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka 

 položenie vencov k pamätným tabuliam 

 prezentácia novozriadenej expozície Ľ. Štúra 

 vystúpenie sólistov folklórneho súboru Lúčnica 

 hudobné vystúpenie v podaní mužského speváckeho okteta DANUBIUS OCTET SINGERS - 

dirigent Daniel Simandl 

16.00  Slávnostná akadémia  k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra 

 privítanie hostí 

 pozdravné príhovory hostí 

 divadelná inscenácia OROL TATRANSKÝ, réžia doc.Mgr.art Juraj Sarvaš, naštudovaná 

a realizovaná Divadlom J.G. Tajovského vo Zvolene ( pre pozvaných hostí) 

18.00  Slávnostná akadémia a kultúrny program 

 

Ďalšie podujatia pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra 
* Základná škola Dolné Zelenice pripravuje 
pre žiakov  
- kvíz „ Kto bol Ľudovít Štúr?“ 
- vedomostné testy  
 
* Jednota dôchodcov v Dolných 
Zeleniciach Vás pozýva  na:  

- výstavu k 200. výročiu Ľ. Štúra  
- výstavu portrétov ( výtvarné žiacke 
reprodukcie) 
- 20.11.2015 - besedu o knihe „ Jar Adely 
Ostrolúckej“, pod vedením sestry Boženy 
Mišovičovej  

 

* Poďte so spevokolom Ratolesť do 

Zvolena na  festival duchovnej hudby 

8.11.2015. Festival začína o 9.00 hod.  

Ani sa nenazdáme a advent budeme mať 

predo dvermi.  

* Srdečne Vás pozývame na 

koncert spevokolu Ratolesť, 4.adventnú 

nedeľu 20.12.2015 do Sasinkova o 15.00 

hod. 

Zborové presbyterstvo pozýva do 

evanjelického kostola v 

Horných  Zeleniciach na adventný 

koncert - zvonkohry z Košarísk,  3. 

adventnú nedeľu 13.12. o 15 hod. 

Na stretnutia katechumenov (1. ročník) 

vždy vo štvrtok o 16:30 v zborovej 

miestnosti. 

Konfirmačné vyučovanie - (2. ročník) 

býva vo štvrtok o 15:00 hodine  v zborovej 

miestnosti 



Najbližšie nás čaká Semácky Inside klub, tento krát bude 

v Piešťanoch 7.11.2015 o 15.00 hod. Oplatí sa prísť a zažiť dobrotu 

Božiu, ale aj spoločenstvo kresťanov a kus zábavy. Všetky 

informácie je možné nájsť na stránke: sem.sk/inside. 

- Na stredotýždňové popoludnia. 

Od septembra sme začali organizovať 

stretávanie detí v stredu o 17:00 hodine. Na 

týchto stretnutiach  budeme spievať, učiť 

slovo Božie, hrať sa. Skupinka je určená pre 

deti vo veku od cca 3 do cca 12 rokov. 

Cieľom je budovať vzťahy, aby si deti 

zvykali, že cirkevný zbor je ich domovom. 

Kostol je miestom kde sa môžu cítiť dobre 

a kde sa môžu stretávať s Pánom Bohom. 

Naším cieľom je pomôcť im vytvárať si 

kresťanské návyky a naučiť sa dôverovať 

Pánu Bohu. 

 

- Na detské služby Božie,  ktoré budú 

18.10.2015 v Siladiciach o 9:00 hod., v 

Horných Zeleniciach o 10:30 hodine. 

- Na detskú besiedku - vždy v nedeľu o 

10:30 hodine v Horných Zelenicach v 

zborovej miestnosti. 

Služby Božie na pamiatku reformácie 

31.10.2015 budú slovenskou 

televíziou vysielané  z Kukovej o 10.00 

hod.  

Služby Božie 8.11.2015 budú v Horných 

Zeleniciach o 9.00 hod. a v Siladiciach o 

10.30 hod.,  keďže  si v Siladiciach 

pripomíname pamiatku posvätenia chrámu. 

Cirkevný zbor je vlastníkom jednoizbového samostatného príbytku, ktorý by rád ponúkol na prenájom. 

Prosíme Vás o spoluprácu pri hľadaní seriózneho záujemcu o bývanie. Jednoizbová bytová jednotka sa 

nachádza v Horných Zeleniciach za budovou starej školy. Je k nej samostatný prístup aj autom. K 

dispozícii je plynové kúrenie, funkčná kúpelňa, kuchynská linka. Sú tam vymenené plastové okná.  

Za pomoc pri hľadaní podnájomcu ďakujeme. 

 

z Hlohovca:  Vladimír Synak , z Dolných Zeleníc: Katarína Mesárošová, Božena Mišovičová, Mária 

Zelenajová,  zo Siladíc:  Mária Sekerešová 74, Daniel Bojnák, Anna Repková, Amália Baranovičová, 

Róda Štrbová, Ľudmila Vargová, Viera Rášová, Valéria Rybová,  zo Šulekova: Stanislav Ryba. 

 

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

http://sem.sk/inside
mailto:zelenice@gmail.com
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