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Známka čerstvosti 
Prednedávnom som prišla do nákupného domu 
s úmyslom kúpiť si šalát. Obchodný  reťazec sa 
chváli čerstvosťou. Aké sklamanie som zažila, 
keď každý ľadový šalát, ktorý mali vyložený na 
pulte, preukazoval známky hniloby.  

Šalát som nekúpila, no ani som nezanevrela na 
šalát, pretože viem, že okrem toho, že je chutný 
a zdravý, obsahuje potrebné vitamíny.  

Ľudia prežívajú sklamania aj v duchovnej 
oblasti. Hnevajú sa na Boha, pretože nekonal 
tak, ako by si to oni predstavovali. Prichádzajú 
do cirkvi, aby zažili spoločenstvo s Bohom, cítili 
jeho lásku medzi kresťanmi, no nie raz 
nachádzajú známky hniloby. 

Žiaľ málokto premýšľa, prečo je tomu tak. Radi 
hádžeme vinu na iných, pretože nemáme 
odvahu sa čestne pozrieť na seba. A tak 
obviňujeme Boha a súdime cirkev. Pritom si 
neuvedomujeme, že ak sme pokrstení, my sami 
sme súčasťou cirkvi, my sami sme príčinou 
hnilobného procesu.  

Cirkev je taká, akí sme my sami. My sme takí, 
ako necháme na seba pôsobiť slovo Božie. 
Môžeme odmietať cirkev, Boha, no potom 

nebudeme mať úžitok ani z jedného ani z 
druhého.   

Niektorí hovoria: „Boh áno, cirkev nie.“ To je 
diablovo klamstvo, ktorým kŕmi naivných ľudí 
na tejto zemi. Buď patrím Kristovi a som 
súčasťou cirkvi, alebo sa len domnievam, že 
nejaký Boh existuje, ale v podstate o neho 
nemám záujem, a tak nie som súčasťou 
cirkvi. Vyhlasovať, že nejaký Boh nad nami 
existuje, nepomôže žiadnemu človeku, to nie je 
kresťanská viera. Aj démoni vedia, že Boh 
existuje a predsa sa desia. Kresťanská viera je 
založená na osobnom vzťahu s Bohom a jeho 
cirkvou. Znamená to, že s vďačnosťou prijímam 
zachraňujúcu Božiu ruku, ktorá mi bola 
ponúknutá v krste svätom a s radosťou žijem 
podľa jeho slova medzi Božím ľudom.  

   Drahí súrodenci v Kristovi, čo môžeme urobiť, 
aby naše spoločenstvo bolo spoločenstvom 
lásky? Sme ochotní nežiť len sebe, svojim 
záujmom, túžbam a žiť podľa Božieho slova? 
Sme otvoreným spoločenstvom pre ľudí, ktorí 
Boha nepoznajú, alebo nimi v srdci 
opovrhujeme? Dokážeme prekročiť tieň 
staršieho brata, ktorý s opovrhnutím hľadí na 
nezodpovedného, ľahkovážneho 
márnotratného syna? Je to výzva pre každého 
z nás, lebo sme deťmi svojho Otca, ktorý je 
v nebesiach. Túžme byť ako náš Majster a Pán.  
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DETI, DETI A OPÄŤ DETI 
Sú našou radosťou, našou 

budúcnosťou, sme na nich zvlášť citliví, pretože 
sú zraniteľné a krehké.  Na druhej strane sme 
to práve my dospelí, ktorí ich zanedbávame, 
zvádzame na zlé zlým príkladom. Nie náhodou 
Pán Ježiš povedal rodičom detí: Dovoľte deťom 
prichádzať ku mne, a nebráňte im, lebo 
takýchto je kráľovstvo Božie. Lk 18,16  Nielen že 
ich cieľavedome nepodporujeme v hľadaní 
Božích vecí. V naivnej nevedomosti, či 
uprednostňovaní konzumného spôsobu života 
im  dokonca bránime, aby mohli prežívať 
spoločenstvo s Pánom Ježišom a Božím ľudom.  

Chceme pre nich život, no 
neposkytneme im príležitosť, aby si zachovali 
dar života daný Ježišom Kristom pri krste 
svätom. Chceme pre nich vzdelanie, no 
nepremýšľame nad podmienkami a spôsobmi, 
aké vzdelanie dosahujú, chceme pre nich to 
najlepšie, no dovolíme, aby sa stali otrokmi 
„výdobytkov“ spoločnosti. Takto má vyzerať 
skutočná práva láska? Alebo je to opičia, 

sebecká láska? Výsledkom je nielen to, že deti 
si nevážia rodičov, nerešpektujú ich, 
neposlúchajú. Deti si navykajú na  úplne iné 
hodnoty, ako tie, v ktorých boli vychovávane 
generácie Slovákov. Preberajú hodnoty 
a kultúru toho, kto ich zabáva - svojich hrdinov.  
A tak sa nečudujme, že Boh a cirkev pre nich 
nie sú 
prioritami. 
Rodičia 
strácajú 
rodičovskú 
autoritu, 
naďalej sú 
však v centre pozornosti detí, pretože sú 
zdrojom príjmu. Nielen rodičovská láska je 
posunutá nesprávnym smerom, ale aj detská. 
A tak je bežné, že rodičia poslúchajú deti, 
rodičia sa riadia deťmi. Rodičia sa stali otrokmi 
detských túžob.  

Môže z toho vzísť niečo dobrého? 
Môže vodiť slepý slepého? Či nepadnú obaja do 
jamy? L6,39   

  

Naša budúcnosť.... 

za živú cirkev! 
Blažený ten, ktorý vykročí na cestu viery od 
mladi. Jeden z Božích darov pre veriacich rodičov 
je milosť pre ich deti vyrastať už od narodenia 
v spoločenstve s Pánom Bohom v čistote 
a svätosti. Je to dar nielen pre deti, ale aj pre 
rodičov, lebo sú takto ochránení od mnohých 
trápení, ktoré prežívajú modloslužobníci 
a pohania.  

To je dôvod, prečo s veľkou húževnatosťou 
máme dbať o kresťanskú výchovu svojich detí. Tá 
sa najjednoduchšie uplatňuje rodičovským 
príkladom.  

Vážení rodičia, pamätajte na milosť, ktorá Vám 
bola daná. Vaše deti  potrebujú vidieť svojho 
ocka a svoju mamku, ako sedí v kostole, spieva, 
modlí sa, počúva slovo Božie, miluje Pána Boha. 
To je spôsob ako deti nielen uveria Božej láske, 
ale návod, ako podľa nej aj žiť. Sme veľmi radi, že 
sa s deťmi doma pravidelne modlievate, čítate si 

slovo Božie. Prosíme Vás, nezabúdajte aj na 
potrebu kresťanského spoločenstva. Pravidelne 
raz do mesiaca pripravujeme rodinné služby 
Božie, ktoré sú máličko odlišné od bežných 
služieb Božích, a to  službou detí a zvestovaním 
slova Božieho pútavou formou. PROSÍME 
VÁS POMÔŽTE,  VAŠIM DEŤOM. Potrebujú si 
vybudovať vzťah s Pánom Ježišom a jeho telom - 
cirkvou.   

Iste poznáte porekadlo: Starý strom nepresadíš. 
Ak chceme, aby z našich deti vyrástli uvedomelí, 
veriaci kresťania, je nevyhnutné žiť kresťanstvo 
už v detskom veku. Čím viac odkladáte 
kresťanskú výchovu na neskôr, tým menej 
prirodzeným bude ich duchovný rast.  

Veľmi často sa stretávame s argumentom, že my 
deti do ničoho nútiť nebudeme. Lebo nás nútili 
a nie je to dobré. Verím, že ste múdri rodičia, 
ktorí dokážu s láskou, osobným príkladom 
a pekným slovom viesť deti k tomu, aby chceli 
konať to, čo vy pokladáte za správne. V liste 
Židom 12, 11 sa píše: Nijaká prísna výchova, 
pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou; 
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potom však prináša ovocie pokoja a 
spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.  

Prosíme Vás, nezostaňte ľahostajní k týmto 
slovám, veď ide o životy našich detí, ktoré 
potrebujú, aby existovala cirkev a ľudia 
vyznávajúci Trojjediného Pána Boha tak ako oni. 
V opačnom prípade to po duchovnej stránke 
budú mať veľmi ťažké.  Ak bude kresťanstvo 
vytlačené na okraj našej spoločnosti ťažko sa 
nám a naším deťom bude žiť kresťanský život 
a vyznávať kresťanského Boha. Omnoho 
intenzívnejšie budeme čeliť výsmechu, 

znevažovaniu, prenasledovaniu, tak ako to 
môžeme pozorovať na mnohých miestach sveta 
kde kresťanstvo nie je samozrejmosťou, kde pre 
vieru sú ľudia vážnení, či dokonca zabíjaní. 
Takúto realitu zažívajú kresťania v Číne, 
v moslimských krajinách, ale už aj v niektorých 
Európskych štátoch. Nemárnime Božiu milosť, 
ktorú máme na Slovensku, pretože môže nám 
byť odňatá. Radšej múdro žime.  

Vyuč ma Hospodine, svojej ceste , nech chodím 
v Tvojej pravde.                                                    Ž 
86, 11 

Výročná kňazská správa za rok 2015 
prednesená na celozborovom výročnom účtovnom konvente 

Cirkevného zboru ECAV na Slovensku so sídlom v Horných Zeleniciach, 
dňa 24.1.2016 na hlavných službách Božích 

v Horných Zeleniciach 
Kázeň bola na text: Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. R 8,19  

 

Dôvod, prečo som kázala na tento text je, aby sme si uvedomili, že ako kresťania, ktorí dostali milosť veriť 
v Pána Ježiša, máme aj poslanie. Je to svet okolo nás, ktorý potrebuje vidieť na našich životoch, že Svetlo 
sveta prišlo na tento ubolený svet a aj keď svet nevníma potrebu svetla, v najhlbšej podstate svojich bytí 
túži po Ňom a po ovocí spravodlivosti.   

Tak ako my túžime po Božej láske, po stretnutí sa s naším Pánom Ježišom Kristom, tak aj neveriaci ľudia 
v tomto svete túžia žiť zmierení, prijatí.  

Chcime naplniť naše poslanie byť soľou zeme a svetlom sveta, pretože aj stvorenstvo s dychtivou túžbou 
očakáva na našu pomoc a svoju záchranu.  

1. Duchovný život zboru 
V našom cirkevnom zbore boli odslúžené služby 
Božie ako hlavné - nedeľné, slávnostné na výročité 
sviatky, potom večerné, stredtýždňové, adventné 
a pôstne,  v roku 2015 celkovo 140 krát. V 
matkocirkvi Horné Zelenice to bolo 72 krát a vo fílii 
Siladice 68 krát. Priemerná účasť na hlavných 
a slávnostných SB za nedeľu bola 62 duší. 
Priemerne 62 ľudí raz do týždňa chodí v našom 
cirkevnom zbore do kostola, aby počúvali slovo 
Božie. Priemerná účasť na stredtýždňových 
službách Božích bola 9 ľudí. Účasť na pôstnych 
službách Božích je vyššia ako na adventných.   

Medzi obľúbené služby Božie patrili v roku 2015 tie, 
ktoré boli zamerané najmä pre rodiny s deťmi. 
Vďaka takto zameraným bohoslužbám si deti 
častejšie nachádzali svoje miesto v chráme Božom 

a zapájali sa do spevu zhromaždenia, sústredene 
počúvali výklad slova Božieho, zlepšilo sa aj ich 
správanie v chráme.  

Počas roka boli služby Božie pri rôznych 
príležitostiach obohatené službou detí, 
mládeže, dospelých a spevokolu, či už išlo o čítanie 
epištoly, recitovanie básni,  spievanie a hranie 
piesní, čítanie pašií.  

B 2. Sviatosti 
Krst Svätý: V roku 2015 bolo v našom CZ 
pokrstených 5detí (3 chlapci a 2 dievčatá). 

K Večeri Pánovej v roku 2015 pristúpilo celkovo 
317 ľudí (111 mužov a 195 žien v chráme 
a v domácnosti 3 muži a 3 ženy). V našom 
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cirkevnom zbore žiaľ žijú kresťania, ktorí už roky 
neboli pri sviatostnom stole Večere Pánovej.  

B 3. Služobnosti:  
Konfirmácia                                                                                                     

V roku 2015 bolo konfirmovaných 8 detí (6 
chlapcov a 2 dievčatá). Počas roku 2015 sa 
katechumenického vyučovania zúčastňovalo jedno 
dievča.    

Konfirmandi sa pravidelne na jar a na jeseň 
zúčastňovali na konfirmačných „víkendovkách“ 
v stredisku detskej misie Častá Papiernička. 

Uzatvorenie manželstva 

V roku 2015 do manželského zväzku vstúpil jeden 
manželský pár. Vierovyznaním bol zmiešaný.  

Pohreby 

V roku 2015 sme do večnosti odprevadili 10 ľudí (3 
mužov a 7 žien).  

B 4. Vnútromisijné podujatia:  
Práca s deťmi a mládežou 
Vnútromisijné podujatia pre deti v našom 
cirkevnom zbore sa konali prostredníctvom 
rodinných služieb Božích, vyučovania náboženstva 
na školách, vyučovaním katechumenickej a 
konfirmačnej látky, konaním detskej besiedky, 
aktivitami pre deti počas týždňa, prípravou detí na 
biblickú a spevácku súťaž, prípravou detí na 
vystupovanie v chráme Božom. Zúčastňovaním sa 
športových aktivít v rámci seniorátu, „víkendoviek“ 
pre konfirmačnú mládež a letných táborov.    

1. Vyučovanie náboženstva  

V šk. roku 2014/2015 a v šk. roku 2015/2016 som 
vyučovala 52 detí z toho 29 z nášho cirkevného 
zboru, na šiestich školách  raz týždenne: v 
Siladiciach 1 hod., v Šúrovciach 1 hod., v ZŠ Dolné 
Zelenice 2 hodiny, v ZŠ Leopoldov 1 hodinu, v ZŠ 
Pastuchov 1 hodinu, a ZŠ Koperníkova v Hlohovci 1 
hod. týždenne. 
V šk. roku 2015/2016 som vyučovala 43 detí, 
z toho 27 z nášho cirkevného zboru. 
Deti na hodinách sú vyučované podľa schválených 
učebníc ECAV, majú zakúpené pracovné zošity, sú 
aktívne, dobre sa s nimi spolupracuje, majú 
záujem o vyučovanie náb. výchovy. Pravidelne ich 
pozývam na detskú besiedku, rodinné služby Božie 
a iné aktivity v cirkevnom zbore. 

2. Detská besiedka 

Deti boli počas celého roka pravidelne pozývané na 
detskú besiedku a to v nedeľu na službách Božích, 
osobne, telefonicky, mailom. Vynakladala som 
enormné úsilie v pozývaní na besiedku a detské 
služby Božie.  

V roku 2015 bola detská besiedka konaná 48krát.  
Priemerná účasť na detskej besiedke bola 5 detí. 
Deti, ktoré chodili na besiedku sú z 1. stupňa ZŠ. 

Detská besiedka bývala pravidelne, kvalitne 
pripravovaná v nedeľu, počas hlavných služieb 
Božích od 10:30 hod. Biblické vyučovanie a hru na 
gitare viedol môj manžel Mgr. Marián Sedláček, 
spolupracoval so sestrou Ing. Katarínou Kilianovou, 
ktorá zabezpečovala ostatné aktivity s deťmi. Počas 
roku 2015 preberali príbehy NZ. Na začiatku SB deti 
prichádzali do chrámu Božieho po požehnanie, 
a potom odchádzali na vyučovanie do zborovej 
miestnosti.  

Dôvody, ktoré vnímam, prečo deti nenavštevujú 
besiedku sú nasledovné:  

Deti sú plne odkázané na rodičov a keďže rodičia 
neprichádzajú na služby Božie, aj ich deti zostávajú 
doma. Dôvody prečo rodičia nesvätia nedeľu sú 
rôzne:  

1. sú unavení, prepracovaní  

2. nemajú návyky svätiť nedeľu a pravidelne 
prichádzať na služby Božie  

3. nedbajú na svoju rodičovskú zodpovednosť za 
kresťanskú výchovu svojich detí.  

Niektoré deti nechodia ani na náboženskú výchovu 
a nie sú prihlásené ani na konfirmačnú výuku.  

Naším cieľom aj naďalej zostáva šíriť povedomie 
dôležitosti starať sa o detičky po duchovnej 
stránke, privádzať deti na besiedku, od malička ich 
viesť k poznávaniu Pána Ježiša, aby si zachovali 
život, ktorý získali v krste a duchovne mocneli.  

3. Nácvik programu s deťmi a vystupovanie  

Deti vystupovali v H. Zeleniciach  aj vo fílii  Siladice 
počas: 

A.) veľkonočných sviatkov 
B.) Vianoc 24. 12. a 25. 12.  
C.) pamiatky posvätenia chrámu, na deň matiek, 

na začiatok a záver šk. roku.  

4. Konfirmačná „víkendovka“, ktorej sme sa 
zúčastnili v Častej sa uskutočnila na jar 24.-
26.4.2015. Z nášho zboru sa zúčastnilo 6 detí. 

5. INSIDE Šport bolo športové popoludnie pre 
mladých v Trnave, kde mohli mladí prezentovať 
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svoje športové schopnosti. Z Horných Zeleníc sa 
zapojili traja mládežníci.  

6. Biblická olympiáda  

Seniorálneho kola biblickej olympiády konanej 
27.3.2015 v Bratislave sa  zúčastnilo sedem detí, 
ktoré mali záujem poznať Bibliu dôslednejšie a boli 
ochotné sa pripravovať nad rámec školského 
vyučovania. Boli to deti zo ZŠ  Pastuchov, ZŠ 
Koperníkova, Hlohovec a ZŠ Leopoldov. Jedno dieťa 
získalo 2. miesto v prvej kategórii.  

7. Duchovná pieseň:  

Seniorálneho kola duchovnej piesne konanej 
v Senci sa po príprave zúčastnilo sedem detí.  Päť 
detí z nášho cirkevného zboru a dve z cirkevného 
zboru Hlohovec.  

B.5 . Vnútromisijné podujatia 
pre dospelých:  

Vnútromisijné podujatia pre dospelých v našom 
cirkevnom zbore sa konali prostredníctvom služieb 
Božích v Siladiciach a Horných Zeleniciach, 
vykonávaním sobášov, krstov, pohrebných 
rozlúčok, konaním besedy o knihe, vykonávaním 
pastorálnych návštev a duchovného poradenstva, 
vyučovaním pred krstom a pred sobášom. Okrem 
toho sa v cirkevnom zbore venujeme aj technike 
spevu pri spievaní bohoslužobného zhromaždenia 
po skončení služieb Božích v kostole, nácviku 
a vystupovaniu spevokolu Ratolesť na rôznych 
podujatiach, vydávaniu zborových novín „Zelenický 
spravodajca“, roznášaním kázni pre imobilných 
členov cirkevného zboru. Zúčastnili sme sa aj 
dištriktuálnych dní na Branči 7.7.2015, nemeckých 
evanjelických dní v  Stuttgarte, Štúrových osláv 
v Uhrovci. K väčším podujatiam, ktoré sme 
pripravili patrili: odhaľovanie pamätných tabúľ 
slova Božieho kazateľom a organizovanie koncertu 
spevokolu Zvonkohra z Košarísk - Priepasného.  

B.5.1. Pastorálne návštevy  

Minulý rok som vykonala 51 pastorálnych návštev 
v domácnostiach, v nemocniciach, v domovoch 
dôchodcov (Sládkovičovo, Hlohovec). Som vďačná 
za pozývanie vykonať návštevy v rodinách, ktoré 
som od vás dostávala pri rôznych príležitostiach 
a potrebách, či už išlo o radostné alebo pastorálne 
návštevy pri umierajúcich, o  prislúženie sviatosti 
Večere Pánovej, alebo o radosť zo spoločenstva.   

B.5.2.  Spevokol Ratolesť viedol brat kantor Ing. 
Igor Kilian. Nácvik spevokolu bol 29x.  

Členovia spevokolu Ratolesť vystupovali, a tak 
reprezentovali cirkevný zbor celkovo 9x, a to na 

službách Božích v Siladiciach a v Horných 
Zeleniciach,  pri odhaľovaní pamätných tabúľ, na 
seniorálnom stretnutí spevokolov v Horných 
Salibách, na festivale chrámovej piesne vo Zvolene 
a  na vianočnom koncerte v Sasinkove. 

B.5.3. Kantorstvo   
Počas celého roka nám verne hral na organe a 
kantoroval brat Igor Kilian.  Počas jeho 
neprítomnosti ho v Siladiciach 3-krát a v Horných 
Zeleniciach 1-krát  zastúpil brat kantor Jozef Grexa. 
Okrem toho nás brat kantor po skončení služieb 
Božích vyučoval techniku spevu.  Na pohrebných 
rozlúčkach sme používali náš audiozáznam 
funebrálu. 

B.5.4. Zelenický spravodajca  

V roku 2015 vychádzal 28. ročník zborových novín 
Zelenický spravodajca. Vydali sme štyri čísla, 
v ktorých sme prinášali informácie z diania 
cirkevného zboru, pozvánky na podujatia, 
duchovné slovo, ale aj recepty, informácie 
z histórie, žartovné príbehy, či nápady ako si zlepšiť 
bývanie. Redakcia novín pracovala v zložení: Lenka 
Sedláčková, Zuzana Kučerová, Viera Vargová a 
Anna Šándorová. Medzi verných prispievateľov 
článkov patril Milan Repka.  

Roznášanie spravodajcu v Horných Zeleniciach 
zabezpečovali Emília Páleníková s dcérou 
Michaelou, v Dolných Zeleniciach Elena a Helena 
Jacečkové a Božena Mišovičová, v Siladiciach Emília 
Repková. 

B.5.5. Beseda o knihe Jar Adely Ostrolúckej od M. 
Zúbeka  

Besedu zorganizovala a viedla Božena Mišovičová 
spolu s Jednotou dôchodcov v Dolných 
Zeleniciach. Súčasťou besedy bola aj výstava 
o živote a diele Ľudovíta Štúra a o Adele 
Ostorlúckej. 

Besedy sa zúčastnili najmä dôchodcovia z Dolných 
Zeleníc. Svojou účasťou  podporili besedu  aj pani 
riaditeľka ZŠ Mgr. Dana Kováčiková a pani 
starostka Mgr. Dagmar Jakubcová. Duchovné 
piesne som pripravila ja.  

C. 1. Personálne zmeny v cirkevnom 
zbore 
C.1. 1.Voľby:  

V roku 2015 sa uskutočnila voľba zborovej 
dozorkyne Jany Klačovej, zástupcu zborovej 
dozorkyne Vladimíra Kollára a zborového 
presbytera Jozefa Lobodáša. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
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C. 2. Návštevy cirkevných 
predstaviteľov 
C.2.1. Odhalenie pamätných tabúľ 

Cirkevný zbor dostal darom od bývalého dozorcu 
Františka Lančariča pamätné tabule venované 
kazateľom Božieho slova pôsobiacim v cirkevnom 
zbore Horné Zelenice. Zborové presbyterstvo sa 
rozhodlo na ich slávnostné odhalenie pozvať 
dôstojného brata generálneho biskupa Miloša 
Klátika s manželkou Oľgou a novozvolenú sestru 
seniorku Sidóniu Horňanovú. Pri tejto príležitosti 
sme pozvali aj brata farára v minulosti pôsobiaceho 
v Horných Zeleniciach Petra Faboka s manželkou 
a Boženu Kalusovú, manželku po zosnulom bratovi 
farárovi Jánovi Kalusovi.  

C.2.2 Uvedenie do úradu zborovej dozorkyne 

Sestra seniorka na službách Božích 12.7.2015 
uviedla do úradu sestru dozorkyňu a ostatných 
novozvolených funkcionárov. 

C. 4. Zájazdy 
C.4. 1. Zájazd v Uhrovci:  

Pri 200. výročí narodenia Ľ. Štúra sme sa v Uhrovci 
24.10.2015 zúčastnili pamätných celoslovenských 
slávností. Navštívili sme dom a múzeum Ľudovíta 
Štúra. Z cirkevného zboru sa slávností zúčastnilo 10 
ľudí.  

C.4.2. Kirchentag v Stuttgarte 

Zájazdu organizovaného západným dištriktom  na 
nemeckých evanjelických dňoch Kirchentag v 
Stuttgarte 3.-7.6.2015 sa z nášho cirkevného zboru 
zúčastnili štyria ľudia.  

C.4.3. Dištriktuálny deň na Branči 

Ako každý rok aj tento sme sa zúčastnili 
dištriktuálneho dňa na Branči 7.7.2015. Zúčastnili 
sa ho štrnásti členovia z nášho cirkevného zboru.  

C.5.  Administratíva, majetkovo právne 
veci:  

C.5.1.  Zborová agenda bola riadne vedená počnúc 
evidenciou, matrikami, exhibitom, knihou 
oznamov, kronikou, finančnými knihami ako sú: 
kniha cirkevného príspevku, ofier, pokladničných 
kníh a elektronického vedenia účtovníctva spolu 
s výkazmi o účtovníctve a rozpočte.  

C.5.2 Projekty, dotácie:  

V roku 2015 bolo vypracovaných a zaslaných 8 
projektov na získanie finančných prostriedkov.  

Úspešné projekty boli dva.  

V roku 2015 nám odsúhlasili zmeniť účel využitia 
finančných prostriedkov získaných z nemeckého 
fondu na opravu organu. 

C.5.3. Vypracovanie protipožiarnej 
dokumentácie: 

Podarilo sa nám zabezpečiť vypracovanie 
kompletnej dokumentácie protipožiarnej ochrany. 
Máme  tiež vypracovaný protipožiarny štatút 
a absolvovali sme školenia, za čo sme veľmi vďační. 
Máme spravenú revíziu hasiacich prístrojov, 
v jednom prípade tlakovú skúšku. Práškové hasiace 
prístroje máme na fare 1 kus, v kostole H. Zelenice 
2 kusy, v Siladiciach  v kostole 1 kus.  

C.5.4 Zastupovanie počas mojej neprítomnosti v 
roku 2015  

V roku 2015 ma v mojej neprítomnosti 2x 
zastupovali zo susedných zborov brat farár Mgr. 
Igor Chovan a brat farár Kristián Kostecký. Dvakrát 
nám poslúžili aj teológovia.  

D. Hospodárenie zboru 
D.1.1. Zasadnutia presbyterstva a konventy 

Presbyterstvo zasadalo celkovo 3-krát v zložení 13 
členov.  

Zborové presbyterstvo, ktoré zasadalo 16.1.2015 
sa zaoberalo:  

- konfirmačnou výukou, rozhodlo podporiť 
konfirmandov na „víkendovke“ v Častej 

- voľbou na post zborového dozorcu 

- ukončením nájmu nájomníčky Zuzany Vargovej 

- organizačnou prípravou odhalenia pamätných 
tabúľ 

Zborové presbyterstvo, ktoré zasadalo 15.6.2015:   

 - rozhodlo o nekonaní služieb Božích z dôvodu 
účasti na dištriktuálnom dni na Branči 

 - rozhodlo pozvať v adventnom čase členov 
Zvonkohry z cirkevného zboru Košariská-
Priepasné. 

 - zaoberalo sa prenájmom parku na 15 rokov 
a rozhodlo o prenájme po splnení stanovených 
podmienok 

 - zaoberalo sa možnosťou využitia dotácie 
z Nemecka, schválilo zaslanie žiadosti o zmenu 
využitia finančných prostriedkov na reštaurovanie 
organu 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
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 - odmietlo ponuku firmy V- Elektra na 
vypracovanie možnosti úspor energií.  

 - zaoberalo sa podmienkami vyučovania náb. 
výchovy na školách  

Zborové presbyterstvo, ktoré zasadalo 9.7.2015:   

 - zb. presbyterstvo sa ešte raz zaoberalo žiadosťou 
prenájmu parku, ustúpilo zo svojich požiadaviek 
vypracovaných komisiou a schválilo prenájom 
parku na 15 rokov obci Horné Zelenice bez 
finančných náhrad. 

 - bolo oboznámené o príchode sestry seniorky na 
služby Božie do Horných Zeleníc 12.7.2015, aby 
uviedla do úradu sestru dozorkyňu a ostatných 
novozvolených funkcionárov. 

 - zb. presbyterstvo poverilo sestru kurátorku dať 
vypracovať cenové ponuky na odstránenie 
zatekania na kostolnej veži v Horných Zeleniciach, 
aby mohlo vybrať zhotoviteľa prác. 

D.2.2. Cirkevný príspevok (cirkevná daň)  k 
31.12.2015 

 Cirkevný zbor Horné Zelenice eviduje 497 členov. 
Cirkevný príspevok je 5 € za každého pokrsteného 
člena nášho cirkevného zboru. Všetci členovia 
nášho cirkevného zboru si uhradili cirkevný 
príspevok.  

D.2.3. Cirkevný zbor sponzorovali a podporovali:  

- členovia cirkevného zboru 

- sponzor zo Siladíc pán Paukovič 

- OcÚ Horné Zelenice a Siladice 

- nemeckí partneri ECAV                  
Ďakujeme.  

D. 3. Opravy, rekonštrukcie, brigády 
D.3.1. Služba členov v cirkevnom zbore  v Horných 
Zeleniciach:  

Upratovanie kostola,  zborovej miestnosti 
a zborových sociálnych zariadení  
Od konca októbra 2013 je zabezpečené  
upratovaniu kostola a zborových priestorov po 
rodinách podľa rozpisu. Táto služba fungovala aj 
počas celého roku 2015. Ďakujeme všetkým  
ženám, ktoré doteraz poctivo upratovali a zobrali 
na seba túto potrebnú službu.  
V Siladiciach upratovanie kostola zabezpečuje 
Mária Lančaričová.  

Prípravu oltára si na starosť zobrala s. kurátorka 
Darina Synaková - zabezpečovala kvetinovú 
výzdobu na oltári a výmenu oltárneho rúcha, 

výmenu oleja a knôtov v sviečkach zabezpečovala 
s. Ingrid Kebisová. 

Službu kostolníkov verne vykonávali bratia  Michal 
Varga a Vladimír Dinga. 

Údržbu funkčnosti zvonov a elektriky mali na 
starosti brat Ján Repka 175 a Ján Repka 40.  

Kúrenie v kostole,  pranie a žehlenie 
bohoslužobných utierok, vyberanie piesne na 
služby Božie a pohreb, pripravovanie kostola pred 
a po vykonávaní krstov, zabezpečenie ozvučenia na 
pohrebných rozlúčkach, prípravu občerstvenie na 
zasadnutia zborového presbyterstva som si vzala 
na starosť ja.  

Prípravu pohostenia na koncert Zvonkohry 
zorganizovali členovia cirkevného zboru. 

 

D. 3. 2. Fasáda na kostole v Siladiciach   

Hľadanie sponzorov a zabezpečenie realizácie 
omietky na kostole v Siladiciach zabezpečila sestra 
kurátorka Emília Repková. 

Odstránenie starej omietky na kostole v Siladiciach 
zabezpečili František Hopocký a chlapi z Teen 
Challenge zo Serede, novú fasádu robila partia 
murárov spolu s Michalom Repkom. 

Ďalšie práce vykonávali Ján Štrba, Eduard Mesároš, 
František Hopocký. 

 

D.3.3.  Ošetrenie 100 ročnej lipy v Siladiciach: 

V roku 2015 sme dali profesionálne ošetriť 
a zviazať 100-ročnú lipu pred evanjelickým 
kostolom v Siladiciach. 

E. Predpoklad vývoja cirkevného 
zboru 

E .1. Plány  v duchovnej oblasti pre dlhšie obdobie 
Dlhodobý cieľ, ktorý máme vytýčený pre náš 
cirkevný zbor je: 

1. Vyučovanie členov cirkevného zboru  

2. Hľadanie spôsobu, ako efektívne osloviť tých 
členov cirkevného zboru, ktorí k nám patria len 
formálne. 

3. Privádzanie nových ľudí do cirkevného zboru. 

Spôsob ako dosahovať cieľ:  

1. Modliť a postiť sa. 
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2. Vyučovať na besiedke, na náboženstve, na 
konfirmačnej prípravke, na službách Božích, 
biblických hodinách atď.  

3. Hľadať a nachádzať spôsoby praktickej služby 
kresťanskej lásky 

4. Zatraktívniť cirkevný zbor, aby bol miestom na 
oddych, trávenie voľného času, miestom 
spoločných kresťanských podujatí (detské párty, 
výlety, Branč, SEM, ... ), miestom, kde sa chceme 
stretať, aby bol domovom.  

E .2. Plány v hospodárskej činnosti pre najbližšie 
obdobie 

E.2.1. Ekonomické opatrenia:  

1. Povzbudzovať ľudí k štedrosti a dobročinnosti 

2. Hľadať finančné zdroje zo štátu, cirkvi 
a zahraničia a pripravovať projekty na získanie 
dotácii 

3. Povzbudzovať k sponzorským darom 

  E.2.2. Plány v hospodárskej oblasti 

1. Chrám v Horných Zeleniciach: 

• na etapy opravovať organ (zdroje dotácie 
z VÚC, MSKS). 

• oprava  strechy na veži na kostole v H. 
Zeleniciach. 

2. Urobiť oplotenie okolo kostola v Siladiciach. 

E.3 Poďakovanie 

1. Bratom a sestrám, ktorí svojou prácou prispeli 
k údržbe cirkevných budov a majetku tak 
v Siladiciach, ako aj v Horných Zeleniciach.    

2. Ceníme si službu pani účtovníčky a pokladníčok, 
ktoré slúžili poctivo, verne, podľa platných 
zákonov.       

3. Ďakujem za službu sestrám kurátorkám a trom 
verným kostolníkom.  

4. Ďakujeme tým presbyterom, ktorí sa snažili 
zveľaďovať cirkevný zbor, nehľadeli na vlastné 
záujmy a ochotne pomohli, kde bolo treba. 

5. Ďakujem redakčnej rade za vydávanie 
Spravodajcu, ľuďom ktorí ho skladajú a roznášajú. 

6. Ďakujem rodine za čistenie zvodov dažďovej 
vody, údržbu cirkevného majetku a roznášanie 
nedeľných kázní.  

7. Ďakujeme za službu na pohrebných rozlúčkach a 
všetkým tým, ktorí robili modlitebné 
pobožnosti v Siladiciach, ako aj v Horných 
Zeleniciach. 

8. Ďakujeme za službu pri oltári všetkým kazateľom 
a teológom.  

9. Ďakujem bratom kantorom za kvalitnú a vernú 
službu pri službách Božích, nácviku spevokolu 
Ratolesť. 

10. Ďakujem učiteľom detskej besiedky za vernú 
službu deťom. 

11. Najviac však ďakujme Pánu Bohu. Slúžime 
ľuďom, nech naša služba je na slávu Božiu.  

„Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.“ 
Matka Tereza 

On však povedal: Ukáž mi svoju slávu! – Ex 33: 18 

 Keď som bol nový vo viere, vždy som sa modlil za veci pre seba. Pane, požehnaj ma. Daj mi toto. Zabezpeč pre 
mňa toto. Ale ako napísal A. B. Simpson: „Kedysi to bolo požehnanie, teraz je to Pán; kedysi to bol pocit, teraz 
je to Jeho slovo; kedysi som chcel Jeho dary, teraz je to samotný Darca; kedysi som hľadal uzdravenie, teraz 
Jeho samého.“ Keď začneme duchovne rásť, začneme častejšie hovoriť: „Pane, chcem len Teba. Chcem viac 
Teba. Chcem Ťa poznať lepšie. Kamkoľvek idem, všetko je dobré, pokiaľ ideš so mnou a ja idem s Tebou.“ Je to 
znak duchovnej zrelosti. Jákob sa po rokoch spolčovania a intrigovania stretol s niekým, kto ho mohol poraziť, 
keď sa mu ukázal sám Pán a zápasili (pričom, samozrejme, Jákob prehral). Začalo sa to Jákobom, ktorý sa snažil 
premôcť niekoho, kto mohol byť anjel alebo možno sám Pán. Nakoniec Ho Jákob zdržiaval. Jeho úskočnosť sa 
zmenila na lipnutie na Pánovi. Najprv sa s Ním Jákob prel, potom sa oňho oprel. Zápasenie s Bohom v modlitbe 
neznamená donútiť Boha robiť to, čo chceme, aby spravil. Znamená to, že sa úplne poddáme tomu, čo chce 
robiť On. To je ten konečný cieľ. Keď Mojžiš povedal Pánovi „Prosím, ukáž mi svoju slávu“, hovoril vlastne: 
„Bože, chcem Ťa vidieť teraz. Chcem, aby si mi ukázal svoju tvár.“ O tomto vskutku modlitba je. Nie je o 
dostávaní vecí od Boha. Konečný cieľ modlitby je priblížiť sa k Bohu. To, čo chceš, je Boh. Je to blízkosť s Ním.  

Zdroj: EVS, Zamyslenia na dnes od Greg Laurie 
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Z cyklu rozprávok dedka Milana 

O ježkoch 

Vlani som písal o zajačikoch Ňufke a Hryzke. 
Maťkova zajačica Hryzka sa vtedy prejedla 
čokolády, následkom čoho zomrela na 
čokoládovú otravu, pretože čokoláda je pre 
zajačikov jed. Maťko bol veľmi smutný 
a rodičia mu kúpili nového chlpatého zajačika, 
ktorý sa však nechcel kamarátiť s druhým 
starším zajačikom Ňufkou a museli ich 
umiestniť každého do samostatnej klietky.   

Vnúčencom dedka Milana Katke a Maťkovi 
nestačili domáci izboví zajačikovia. Rodičia 
im kúpili dvoch malých ježkov afrických – 
bielobruchých, ktorých je možné chovať aj 
v zajatí v klietke – môžete sa ne nich pozrieť 
na obrázku. Keďže tento ježko pochádza 
z Afriky, musí mať v miestnosti teplo, 
najmenej 18 stupňov a najlepšie, keď sú 
dvaja, pretože sa radi hrajú. Veľkosťou sú 
menší a ľahší ako naši a dožívajú sa veku až 8 
rokov. Ako z ich mena vyplýva, majú biele 
brušká a ňufák a sú to nočné tvory, teda 
väčšinu dňa prespia schúlení v klietke do 
klbka. Počas spánku musia mať ticho, aby 
mohli nerušene odpočívať.  

Musia mať priestor na dostatočný pohyb, 
najlepšie je dať im do klietky kolotoč na 
behanie, v ktorom dokážu v noci behať celé 
hodiny. 

V klietke musia mať pre odpočinok svoj 
„domček“, klietka musí byť vystlaná 
podstielkou – väčšími hoblinami a tiež 
ježkovskou kadibudkou – je to nižšia 
krabička, naplnená podstielkou z drevených 
peliet -  do ktorej si robia svoje potreby. 
Okrem toho v klietke musia byť nejaké 
drobné ježkovské hračky, s ktorými sa môžu 

hrať a tiež misky na vodu a krmivo  – najlepšie 
keramické, aby ich neprevrhli. 

Všetci ježkovia sú mäsožravci a hmyzožravci. 
Ježkov kŕmime granulkami pre mačky 
a hmyzom a musia mať dostatok čistej vody. 
Kŕmime ich večer, zhruba za jednu malú hrsť 
a ráno po ich prebudení. Je samozrejmé, že 
klietku im čistíme každý deň.  

V žiadnom prípade nesmú piť mliečko, lebo 
nevedia spracovať mliečny cukor! 

Tento druh ježka je veľmi obľúbený pre svoju 
miernu povahu. Nehryzie, ľahko skrotne 
a zvykne si na branie do ruky. Dokonca ani 
nepichajú – raz Maťko požiadal dedka Milana, 
aby  ich pohladil a skutočne nepichali. Nesmú 
sa však zľaknúť – vtedy napriamia pichliače 
a stáčajú sa do klbka. Keď  ho beriete do rúk, 
treba ho brať pomaly spredu, aby Vás 
„ovoňal“ a keď sa roztvorí, zdvihnete ho 
podložením prstov pod bruško. 

Pokiaľ sú vnúčence niekde na dovolenke, tak 
o ježkov, rovnako aj o zajačikov, sa stará 
dedko Milan. 
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Odkiaľ prišli Synakovci  
V mladosti väčšinou nie je priestor na 
podrobné skúmanie minulosti vlastných 
predkov. Až v zrelom veku sa nástojčivejšie 
vynára otázka: kto sú moji predkovia, aký je ich 
pôvod, čo robili a podobne. V rámci tohto  
regiónu (H. Zelenice, Siladice, D. Zelenice) sú 
v rámci evanjelickej komunity viaceré 
fenomény, ktoré sú unikátne. Napríklad to, že 
migrácia bola pomerne nízka, a niektoré rodiny 
tu preukázateľne sídlili až tri storočia napriek 
niekedy krutým prírodným podmienkam ako 
boli suchá, povodne, napriek neúrode, 
epidémiám, vysokej detskej úmrtnosti, 
priamym a nepriamym dôsledkom vojen 
a podobne. Prílev prisťahovalcov bol hlavne 
z kopaníc z okolia Moravského Lieskového, 
Myjavy, Brezovej pod Bradlom, Krajného, 
Kostolného, Vaďoviec a Vrbového. Sobáše boli 
obvyklé s nevestami a ženíchmi z Veľkého 
Grobu, Sasinkova, Nových Sadov, Malého 
Zálužia, Pastuchova, Jelenovej (časť 
D.Trhovišťa) a Bučian. 

Život v minulosti nebol ľahký a ľudia odolali a 
prežívali predovšetkým vďaka viere v Boha, ku 
ktorému sa obracali v najťažších chvíľach. 
Ťažko sa to dá porovnať s dnešným a dá sa 
povedať pohodlným životom vďaka technike, 
ktorá nás obklopuje. O to viac si naši predkovia 
zasluhujú úctu a obdiv.  

Rodičia sa snažili odovzdať nielen hmotné 
statky, ale aj duchovné hodnoty a okrem viery 
v Boha aj kultúrny odkaz – to čo aspoň trochu 
spríjemňovalo neľahký život – piesne a tance, 
kroje a výšivky, rozprávanie a rozprávky, vtip 
a životnú múdrosť. 

Hlavným zdrojom informácií sú matriky, dnes 
prístupné na internete, archívne fondy 
archívov, odborná literatúra. V Horných 
Zeleniciach resp. v rámci evanjelickej matriky 
Horné Zelenice sa priezvisko Synak vyskytuje 
pomerne často. Pôvod priezviska je od slova 
syn, synak.  

Začiatkom 19. storočia tu Synakovci neboli. 
Vyskytovalo sa iba priezvisko Varga, Vargová, 
alebo s rozlišovacím prívlastkom: Varga/Synak, 
Varga alias Synak, Varga (Synak) alebo aj 
podoba Warga/Szinak, alebo v obrátenom 
poradí Synak/Varga. Pri iných priezviskách sa 
rozlišovací prívlastok priezviska Synak 
nepoužíval.  

V neskorších zápisoch sa už vyskytuje iba 
samostatné priezvisko Synak, Synaková 
s krátkym a v strede. Dá sa to ilustrovať na 
niekoľko príkladoch:  

• Michal *1784, aj jeho syn Martin mali 
priezvisko Varga (Synak), syn Martin 
*1.11.1807 aj Varga alias Uher. Martin 
mal syna Michala Vargu *25.7.1837 
ale jeho deti už boli iba s priezviskom 
Synak, Synaková: Michal *17.9.1857 
(pri krste je uvedený aj dedo - Martin 
Uher), Mária * 9.2.1860 (tu je zase 
uvedený otec: Michal Synak/Uher), 
Michal *4.12.1867 (tu je tiež uvedený 
otec Michal Synak/Uher), všetci 
s miestom narodenia v Horných 
Zeleniciach.  

• Ján Varga alias Synak*17.12.1792 mal 
pri svojom sobáši 29.1.1816 uvedené 
meno Varga, pri narodení detí z prvého 
manželstva boli zápisy s priezviskom 
raz Varga/Synak, raz Varga: Ján 
Varga/Synak *5.1.1817, Mária Vargová 
*7.3.1818, Pavol Varga/Synak 
*30.6.1820, Juraj Varga/Synak 
*21.2.1823, Ján Varga/Synak * 
16.4.1829, Jozef Varga *28.1.1838, 
ktorý nemal potomkov.  Deti z druhého 
manželstva boli uvádzané iba 
s priezviskom Varga/Synak, bez 
potomkov – nositeľov priezviska otca.  

• Pavol Varga/Synak *30.6.1820 mal 
o.i. dvoch synov: Juraja *8.4.1850 
a Pavla *27.4.1856 nar. v Horných 
Zeleniciach, ktorí už používali iba 
priezvisko Synak vrátane ich 
potomkov. Juraj Varga/Synak 
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*21.2.1823 nemal mužských 
potomkov – nositeľov otcovho 
priezviska. Ján Varga/Synak 
*16.4.1829 už používal iba 
priezvisko Synak vrátane jeho 
potomkov.  

• Ján Varga/Synak * 16.4.1829, deti: 
Ján Varga *10.11.1849, pri svojej 
svadbe 18.1.1875 je uvádzaný ako 
Ján Synak, jeho deti sú už 
s priezviskom Synak, Synaková. 
Ostatné deti Jána Vargu/Synaka boli 
s priezviskom Synak, Synaková.  

Môžeme sa iba domnievať, čo viedlo matrikára 
k postupnej zmene priezvisk – či to bol podnet 
osoby, ktorej údaje boli zapisované, alebo 
matrikára. Treba však zobrať do úvahy, že 
vtedy ešte neexistovali osobné doklady, ako ich 
poznáme dnes, väčšinou boli informácie 
odovzdávané ústne, čo nebol vždy 
najpresnejšie. Okrem toho v matrike boli 
obvykle uvádzané priezviská, rozlišovací 
prívlastok nebol povinný, údaje z matriky teda 
nie sú komplexné. Kvôli rozlíšeniu osôb 
v bežnom živote boli používané iba rozlišovacie 
prívlastky, mohlo teda dôjsť postupom času 
k upusteniu od používania pôvodného 
priezviska Varga, do popredia sa dostal 
prívlastok pôvodného priezviska.  

Rodinné služby Božie, ktoré  pripravujeme raz 
mesačne budú do júna vždy v druhú nedeľu 
v mesiaci.  

Detská besiedka pre škôlkarov, deti prvého 
stupňa a 5. max 6. roč. ZŠ sa koná pravidelne v 
nedeľu v Horných Zeleniciach od 10:30 hod. do 
11:30. hod. Veľmi málo rodičov využíva túto 
službu pre deti. V iných cirkevných zboroch by 
boli za ňu tak vďační a nemajú ju.  

Kresťanský klub detí, kde sa deti môžu spolu 
stretať, hrať, spoznávať biblické príbehy, či 
spievať. Otvorený je v piatok, keď už deti nemajú 
školské povinnosti. Povzbudzujte deti, aby  
namiesto sedenia pri počítačoch, tabletoch, 
televízii, chodili do klubu.   

Na Biblickú  olympiádu sa deti pripravujú už od 
začiatku februára, aby si vyskúšali vedomosti 
v poznaní Biblie. Seniorálne kolo Biblickej 
olympiády bude 15.4.2016 v Bratislave. 

Pripravujeme sa na súťaž seniorátneho kola 
Duchovnej piesne, ktoré sa uskutoční 31.3.2016 
v Senci. 

Konfirmačná slávnosť bude 10.4.2016. 
V predvečer slávnosti bude konfirmačná skúška 
o 17:00 hod.  

Pre konfirmandov  a pokonfirmačnú mládež 
v rámci seniorátu pripravujeme „víkendovky“ 
v Častej, a to 15. -17. 4.  alebo 20.-22. 5. 2016. 

Prihlásiť sa je možné cez webstránku 
www.sem.sk/inside 

29.5.2016 bude vo Viničnom v Lukostreleckom 
areále nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi. 

Ako každý rok, aj tento sa mladí pripravujú podať 
športové výkony 25.6.2016 na INSIDE games 
v Trnave.  Toto stretnutie má misijný 
a ekumenický charakter, kde mladí ľudia pozývajú 
do svojich tímov kamarátov z iných kresťanských 
spoločenstiev, alebo neveriacich. Bližšie 
informácie a prihlasovanie je možné na webovej 
stránke: www.sem.sk/inside 

Počas leta môžu deti zmysluplne a najmä 
v bezpečnom ovzduší tráviť prázdniny 
v kresťanských táboroch.  

Kvalitné kresťanské tábory za rozumnú cenu 
ponúkajú: detská misia ( www.detskamisia.sk), 
pre mládež Bratislavský seniorát ( 14.-21.8.2016 
v Dechticiach Planinke) ale aj Prameň na Súši. ( 
kontakt tel. 0327763043, 0908/701499, 
0907/445294 pramen.tim@jsg-mail.com) 

Služby Božie sa pravidelne konajú v Siladiciach 
o 9:00 hod, v Horných Zeleniciach o 10:30 hod.     

Nácvik spevokolu sa koná pravidelne v piatok, 
alebo v nedeľu. Do tohoto spoločenstva 
privítame ľudí, ktorí radi spievajú a chcú sa 
zdokonaľovať. 

http://www.sem.sk/inside
http://www.sem.sk/inside
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Seniorálna prehliadka spevokolov, na ktorú sa 
pripravuje aj spevokol Ratolesť bude v Petržalke 
24.5.2016. Príďte sa pozrieť aj Vy.  

Ak chcete vedieť, ako fungujú cirkevné zbory 
v našom Bratislavskom senioráte, pozývam Vás 
na Seniorálny konvent, ktorý  bude v Pezinku 
2.4.2016 so začiatkom o 9:00 hod.  

Od 1.3.2016 máme nových nájomcov v našom 
nájomnom byte.  

Piate Ev. dni v Békešskej Čabe sa uskutočnia 6.-
8.7.2016. Záujemcovia, ktorí by sa chceli 
zúčastniť autobusového zájazdu,  ktorý 

organizuje náš seniorát, sa môžu prihlásiť na fare 
v HZ alebo Sládkovičove do 30. apríla t. r. na: 
lukacovska@gmail.com 

Výška účastníckeho poplatku - 0 € (deti do 10 
rokov), 10 €  (dôchodcovia, žiaci a študenti), 
alebo 20 € (ostatní). Vyzbieraný účastnícky 
poplatok vedúci skupiny zašle na účet ECAV.  

Všetky informácie o podujatiach, ale aj o tom, 
kedy a čo sa dialo a deje v našom cirkevnom 
zbore nájdete na pravidelne aktualizovanej 
webovej stránke nášho cirkevného zboru : 
www.zelenice.evav.cz 

Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby 
vyslal robotníkov na svoju žatvu. Lk 10,2 

• Na zelený štvrtok budú služby Božie v Siladiciach o 16.00 hod – Večera Pánová (VP), v Horných 
Zeleniciach o 17.00 hod + VP 

• Na Veľký piatok budú pašiové služby Božie v Siladiciach o 9.00 hod. + VP, v H. Zeleniciach 
10.30 hod. + VP 

• Na 1. slávnosť Veľkonočnú v nedeľu budú služby Božie v Siladiciach o 9.00 hod. v H. 
Zeleniciach 10.30 hod. 

• Na 2. slávnosť Veľkonočnú vo veľkonočný pondelok budú služby Božie v Siladiciach o 9.00 
hod. + VP, v H. Zeleniciach 10.30 hod. + VP 

 

 

Z Bratislavy: Ľubomír Bojnák, Viera Žoltická, 
z Hlohovca:  Zuzana Kučerová, Jaroslav Rusnák, z 
Horných Zeleníc:  Michal Ochotnícky, Vladimír Pavlovič, Viera Sekerešová, Darina Roháčková, Jana 
Vargová, Eduard Lenghart, Eduard Varga, Viera Šrámeková, Vladimír Kollár, Emília Páleníková, Anna 
Predná, Emília Roháčková, Miroslava Synaková, Zemfíra Synaková, Ján Lenghart, Marta Tuturová, 
Mária Baranovičová, Vladimír Dinga, Vilma Horváthová, z Dolných Zeleníc: Miroslav Páleník, Milan 
Lenghart, Mária Bullová, z Partizánskeho: Anna Repková, z Pastuchova: Eduard Hrivnák, z Piešťan: 
Milan Repka, Viliam Hrivnák, zo Serede: Janka Náhliková,  zo Siladíc:  Mária Vargová, Marta Šimová, 
Emília Šimonáková, z Volkoviec:Darina Kozolková, zo Zálesia: Emília Dršková. 

 
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 

mailto:lukacovska@gmail.com

	Výročná kňazská správa za rok 2015
	prednesená na celozborovom výročnom účtovnom konvente
	Cirkevného zboru ECAV na Slovensku so sídlom v Horných Zeleniciach,
	dňa 24.1.2016 na hlavných službách Božích
	v Horných Zeleniciach
	Kázeň bola na text: Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. R 8,19
	E .1. Plány  v duchovnej oblasti pre dlhšie obdobie

	On však povedal: Ukáž mi svoju slávu! – Ex 33: 18


