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Č A S O P I S  E V A N J E L I C K É H O  A . V .  C I R K E V N É H O  

Z B O R U  V  H O R N Ý C H  Z E L E N I C I A C H  

ROČNÍK XX              ČÍSLO 2               MÁJ 2017  

„Cti si otca a matku...“ 2M 20,12 

 
Bratia a sestry, 

tak dobre známe Božie prikázanie, prvé z tých, 
ktorými Pán upravuje vzájomné medziľudské 
vzťahy, nie je ošúchanou frázou, ale vzácnym 
životným kódom. Pojmy rodičia, deti, otec, 
matka, rodina... dýchajú posvätnosťou a voňajú 
mliekom a chlebom. 

Druhú májovú nedeľu svätíme ako Deň 
kresťanskej rodiny.  

Na svoje rodiny bývame viazaní, na svoje rodiny 
môžeme byť hrdí, od svojich rodín nemôžeme 
utiecť. Sme s nimi spätí putom genetických 
daností a spoločne prežitými dňami.  

Zvykneme si robiť rodokmene – v ktorých od 
jedného manželského páru ako z kmeňa vyrastajú 
hrubé konáre prvých potomkov, ktoré sa potom 
rozrastajú do ďalších menších, ale počtom 

bohatších v ďalšej generácii, a tak až ku 
rozvetvenej bohatej korune. 

Ak sú tí prví dvaja v kmeni správne zakorenení v 
Pánovi, vtedy 
sa môžeme 
tešiť z plodov, 
oddýchnuť si v 
tieni a 
obdivovať silu 

krásneho 
stromu. 

Chceme aj príspevkami v tomto čísle nášho 
časopisu prispieť k tomu, aby sme rodinu zhliadli 
ako prevzácny Boží dar, aby sme vzdali hold 
predkom, ktorí nás vychovávali ku kresťanskej 
dospelosti a povzbudiť sa navzájom ku podobnej 
službe. 

OKo 

 
 
"Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi! Velebu svoju rozprestrel si nad 
nebesá. Z úst detí a tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť založil proti svojim protivníkom, aby si umlčal 
nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, 
ktoré si upevnil: Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?  

Žalm 8 
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Výchova  ku kresťanskej dospelosti 
Sme vďační svojim predkom, ktorí nás priviedli ku 
Pánu Bohu. Každý z nás máme svoj vlastný životný 
príbeh a svojich vlastných vzácnych ľudí, ktorí nám 
osobne boli smerovkami ku Kristovi. Používali na to 
rôzne taktiky a ovplyvňovali nás aj nevedome, 
vlastným príkladom viery. Radi sa s vami podelíme o 
niektoré spomienky, ktoré jednotlivých ľudí  naučili o 
tom, ako veľmi si ich predkovia vážili Pána Boha: 

- Otec môjho manžela bol veľmi sčítaný, nie len 
po svetskej stránke, ale i duchovnej.  Mal taký zvyk, že 
keď sme prišli z kostola, pýtal sa našich detí – svojich 
vnukov pri stole: “O čom bola kázeň, čo pán farár dnes 
hovoril?” “Dedko, však ste aj Vy boli v kostole, tak viete 
o čom pán farár kázal?!”, čudovali sa vždy deti tejto 
otázke. Ako dospievali, začínali chápať, čo tým chcel 
dedko docieliť. 
- Náš dedko vedel čítať švabach, bol tomu 
naučený. Obdivovali sme ako dlho vedel s veľkým 
záujmom sedieť pri švabachom písanej Postile a čítať 
si z nej. Mal veľka kníh z Tranoscia. Tie knihy, čo nám 
po ňom zostali sú cenné. Väčšina z nich sú náboženské. 
- Spomínam si na svojho dedka, ako si vždy, 
keď sa išli modliť, kľakli ku stolu a v nedeľu si čítali z 
Postily. Ja som vtedy mala 6-7 rokov, dedkovi 
nechýbalo veľa do 80-ky. Potom to po dedkovi prebral 
môj otec. Mama po obede dala na stôl ľanový obrus. 
Všetci sme si posadali okolo stola a spievali sme piesne 
zo Zpěvníka. Môj otec bol dobrý spevák, on vždy 
začínal. Potom nám čítal z Postily. Na prvé dni 
výročitých sviatkov sa nechodilo na návštevy, zostávali 
sme doma. Vtedy sme tie domáce pobožnosti  mávali 
dlhšie. 
- Môj otec mi rozprával o tom, ako sa stretávali 
a spievali, keď boli mládenci. Na hornom konci pri 
Repkových bol taký malý briežok, tam si políhali a 
spievali piesne. Pán farár Moťovský im potom povedal, 
že si vtedy zvykol otvoriť okná na fare a so 
spokojnosťou počúval, aká je tá mládež slušná a 
pobožná a ako krásne spieva. 
- Poznám rodinku, v ktorej sa každá dôležitejšia 
udalosť v dome začínala nábožným spevom a 
modlitbou – či to boli sobáše,  krstiny,  narodeniny. Oni 
tým žili a zostali im krásne spomienky na svoje detstvo, 
mladosť, ale aj na chvíle, keď sa schádzali domov v 
dospelom veku. 
- Čo mi zostalo z mojej prvej návštevy na 
štedrovečerných bohoslužbách?! Viem len, kde bolo 

moje miesto v kostole a ktorou cestičkou som mala 
prísť ku mikrofónu a zarecitovať báseň. Na nič iné si 
nespomínam. Mojou úlohou bolo najlepším možným 
zarecitovaním pridelenej básničky prispieť k tomu, aby 
tam všetko v tom kostole dobre fungovalo. Mala som 
nádherný pocit z významu a veľkosti môjho drobného 
príspevku…  Na základe toho tvrdím, že je veľmi 
dôležité, zapájať deti do ceremónií a programov… 
- Zimné prázdniny u starých rodičov boli 
najkrajším obdobím roka. Aj keď to znamenalo iba 
odísť na druhý koniec dediny, no aj to, že sa tam 
stretneme všetky tri vekovo podobné sesternice pri 
najrozličnejších denných aktivitách a “tradičných” 
babkiných večeroch. Keď nás už vystrojila do postele, 
prichádzala ku posteli s hrnčekom plným teplého 
mlieka z večerného pôdoja našej kravičky, ktorá teraz 
už oddychovala v stajni za domom, nalievala nám ho 
do spoločnej šálky, z ktorej sme postupne jedna za 
druhou pili. Potom nás prikryla veľkou páperovou 
perinu a vždy sa dala vyprovokovať k rozprávaniu 
príbehov z jej detstva a mladosti. Bolo pri tom otázok, 
smiechu. Keď už rozhodla, že stačilo, zaznelo 
rozhodné: “Teraz už pomodliť a spať.” To znamenalo, 
že spustíme “Už idem spať, môj Ježiško, zavriem očká, 
zaspím tíško, ochraňuj ma v nočnom čase, aby som 
ráno vstala zase. Amen”  a potom už ani slovo. Zavládla 
tma a ticho až do rána. Doteraz som neochutnala nič 
viac na mieru teplé a chutné a nič zdravšie a 
výživnejšie ako to babkine mlieko a tá babkina 
modlitba.  
 
Sila modlitby je známa a neodškriepiteľná. Teóriu 
o tom, ako sa modliť, sa učia deti na náboženstve 
a konfirmačnej príprave. Pamätáte sa však na prvé 
modlitby a toho, kto vás ich naučil? Ja áno. Neviem, či 
to bola prvá modlitba (prvú ma asi naučila mama), no 
jedna z prvých, ktorá má dodnes pre mňa silu 
ochranného panciera a príchuť sladkých prázdnin je 
tá, ktorú ma učila stará mama na Liptove:  
Keď deň vstáva, buď Ti chvála za dobrotu, žes` nás 
vzbudil ku životu. Otče milý, daj nám sily v práci, v boji, 
buď nám stále na pomoci. Amen  
...a keď moja dcéra začala mať strach zo školy, naučila 
som ju túto modlitbu tiež. Tak si posúvame odkazy 
predkov ďalej... 
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Kresťanská rodina 
 

Charakteristika rodiny a 
jej význam v kontexte 

Biblie 
 

Rodina je prirodzeným 
výchovným prostredím 
pre človeka a plní 

základnú spoločenskú funkciu pri jeho 
formovaní. V biblickom kontexte je rodina 
súčasťou stvoriteľského Božieho plánu pre 
človeka. Pre spoznanie Božieho stvoriteľského 
zámeru sú rozhodujúce biblické slová: „Preto 
muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k 
svojej žene a budú jedným telom.“ [1M 2,24]  
 Tam, kde je rodina usmerňovaná tromi 
základnými kresťanskými cnosťami – vierou, 
láskou a nádejou, tam ju vytvárajú skutočne Boží 
ľudia.  

Rodina predstavuje prvé miesto, kde je dieťa 
vychovávané. Je nenahraditeľná, jej výchovný 
vplyv je nedoceniteľný. Dieťa žije v jej kruhu v 
najdôležitejších rokoch svojho života, keď sa 
formujú rysy budúcej osobnosti. A to, čo v týchto 
rokoch dieťa zažije, to je spravidla rozhodujúce, 
najdôležitejšie pre celý jeho ďalší vývoj. Rodina 
je miesto, kde dieťa môže byť vychovávané 
sedem dní v týždni. Kresťanská matka a otec – to 
sú prví katechéti (katechéta = učiteľ 
náboženstva) malého dieťaťa. Preto význam 
rodiny pre výchovu detí zdôrazňovala aj 
reformácia. 
  

Zásady platiace v evanjelických rodinách 
 

 Naši evanjelickí predkovia uplatňovali základnú 
reformačnú zásadu: obnoviť kresťanskú cirkev 
výlučne na princípoch Biblie – Písma svätého 
(Sola Scriptura) vo všetkých sférach života 
kresťana. Dôsledne ju aplikovali aj vo svojich 
rodinách, lebo kresťanská rodina je základom aj 
kresťanskej cirkvi. Pravidlá a zásady pritom platili 
rovnako pre rodiny z rôznych spoločenských 
vrstiev. Dodržiavanie biblických rád, odporúčaní 
a príkazov pri zakladaní rodín a výchove detí 
pomáhalo v evanjelických rodinách zakotviť 
názory reformátora Martina Luthera. Základné 
princípy evanjelickej rodiny na základe 

Lutherovych názorov sa dajú zhrnúť do 
niekoľkých bodov:  
− manželstvo malo byť založené na 
patriarchálnom princípe, to znamená, že muž je 
hlavou ženy, lebo bol stvorený skôr  

− žena má preukazovať mužovi lásku, česť a 
poslušnosť; pravá láska v manželstve sa má 
zakladať na povinnosti kresťana milovať blížneho 
ako seba samého (viď Mk 12,30-31)  

− pre manžela je manželka jeho najbližším 
blížnym (a naopak)  

− deti majú byť podriadené rodičom, najmä 
autorite otca  
 

V Nemecku platili Lutherove zásady a pravidlá 
kresťanskej výchovy kontinuálne takmer štyristo 
rokov a odtiaľ sa rozšírili aj na naše územie. 
 

Domáce pobožnosti 

Dôležitým výchovným prostriedkom v 
evanjelických rodinách, ktorý vplýval nielen na 
náboženskú výchovu detí, ale súčasne aj na ich 
celkový duchovný rozvoj, boli domáce 
pobožnosti. Luther zdôrazňoval, že rodičia sa 
nemajú starať len o všeobecný rast svojho 
dieťaťa, ale majú ho vychovávať aj po 
náboženskej stránke.  

Vykonávanie pobožností v rodinách vyplývalo z 
teologickej podstaty Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania, ktorá rozšírila práva a 
povinnosti veriacich laikov (neordinovaných = 
nevysvätených, nekňazov) v duchu zásad 
všeobecného kňazstva pokrstených veriacich. 
Tým reformácia prinavrátila obyčajným ľuďom 
možnosť konať pobožnosti vo svojich 
domácnostiach. Teda otec a matka sú podľa 
Luthera pre svoju rodinu „farármi a kazateľmi“.  

Úlohou domácich pobožností bola starostlivosť 
o duchovný život členov rodiny prostredníctvom 
čítania Biblie. Okrem náboženskej výchovy 
znamenal, najmä pre dieťa, kontakt s písaným a 
čítaným slovom i rozširovanie duchovného 
obzoru a určitý vedomostný základ, ktorý mohlo 
zúročiť vo svojej dospelosti.  

Domáce pobožnosti v rodinách mali nesmierne 
veľký význam v dobe protireformácie. Zachránili 
slovenské evanjelictvo v čase, keď evanjelici 
nesmeli mať svoje vlastné kostoly. 
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Malý katechizmus 
 

Aby otcom uľahčil vykonávať náboženskú 
výchovu v rodine, vydal Luther v roku 1529 Malý 
katechizmus (katechizmus = krátka suma a výťah 
z celého Písma svätého). Bol určený na to, aby ho 
učili a skúšali otcovia v rodinách.  

Čo sa týka náboženského života našich 
evanjelických rodín, ten je v súčasnosti radikálne 
zmenený. Dnes sa Malý katechizmus považuje za 
niečo, čo sa má dieťa učiť v škole na hodinách 
náboženskej výchovy alebo na konfirmačnej 
príprave. 
  

Aktuálny stav náboženského života 
 

Ako už bolo spomenuté, v náboženskom živote 
evanjelickej rodiny je badateľná významná 
zmena oproti tomu, ako to bolo v minulosti. 
Treba podotknúť, že to však nie je zmena k 
lepšiemu. Dôvody sú viaceré. Nové podmienky 
pre život našich rodín v súčasnosti sú neprajné 
pre náboženskú výchovu detí v rodine. Pracovný 
zhon ešte aj deň odpočinku – nedeľu, mení na 
čas, kedy sa doháňajú najrozličnejšie domáce 
práce zameškané cez týždeň a na bohoslužobné 
podujatia v cirkevnom zbore akosi nezostáva 
času.  

V praktickom živote to vyzerá tak, že 
vyučovanie domácnosti kresťanským pravdám a 
vedenie domácich pobožností – tieto biblické a 
reformačné pravidlá v našich rodinách kedysi 
bežne uplatňované - žiaľ vo veľkej miere vymreli. 
Jedna hodina náboženstva či konfirmácie, alebo 
účasti na službách Božích nevyrieši problematiku 
duchovného života člena cirkvi. Ak duchovne 
nežijeme vo svojich rodinách, dochádza vo 
výchove našich detí k duchovnej schizofrénii 
(rozdvojenosti).  
 

Nutné konzekvencie pre súčasnosť 
 

Spomenuté skutočnosti sú výzvou k mobilizácii 
najmä otcov, ako hláv rodín, aby sa opäť stali vo 
svojich rodinách „kňazmi“ v zmysle všeobecného 
kňazstva pokrstených veriacich. Je to úloha 
nesmierne ťažká, nakoľko to duchovné 
odcudzenie hlavne u mužov je veľké, ale je nutné 

ju konať. Lebo ak duchovné vákuum v našich 
mnohých súčasných evanjelických rodinách 
nebude vyplnené, potom ho našim potomkom 
budú vypĺňať iní. Je preto potrebné obnoviť prax 
toho, čo tu voľakedy po stáročia bolo a 
fungovalo: cieľavedomú domácu náboženskú 
výchovu. Tá je založená na fakte Krstu svätého. 
Tým, že si rodičia nechajú dieťa pokrstiť, sľubom 
pred Bohom berú na seba záväzok aj kresťanskej 
výchovy dieťaťa.  

V každom prípade je treba učiť deti od malička 
tzv. „matkin katechizmus“. Ide v ňom o stručné 
podanie kresťanského učenia, ktoré sa dá veľmi 
ľahko zapamätať už menšími deťmi a to aj vďaka 
zvolenej forme v podobe krátkych otázok a 
odpovedí, ktoré na seba logicky nadväzujú. 
Znenie tohto katechizmu je nasledovné:  
Koľko je Bohov? Jeden. - V koľkých osobách? V 
troch. - Ktoré sú to? Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch 
Svätý. - Kto ťa stvoril? Boh Otec. - Kto ťa vykúpil? 
Boh Syn. - Kto ťa posvätil? Boh Duch Svätý. - Kde 
je Pán Boh? V nebi. - Čo tam robí? Hľadí na nás. - 
Čo chce od nás? Aby sme Ho poslúchali. - Koľko 
máme sviatostí? Dve. - Ktoré sú to? Krst svätý a 
Večera Pánova.  

Podporovaniu náboženského života a 
uplatňovaniu biblických a reformačných 
pravidiel v našich evanjelických rodinách 
pomáhajú aj náboženské časopisy ECAV na 
Slovensku, preto by bolo žiaduce, aby popri Biblii 
mala každá ev. rodina v domácnosti aspoň jedno 
z periodík.  
 

Záver 
 

Kto chce viesť svoju rodinu ku kresťanskému 
štýlu života, ten si správne nástroje na to vždy 
nájde. Je však k tomu jeden dôležitý predpoklad: 
aby rodina tvorila podľa možností náboženskú 
jednotu. Jedine v jednotných rodinách je plný 
predpoklad na to, aby rodina poskytovala dobrý 
priestor, v ktorom sa dieťaťu dostane potrebnej 
domácej náboženskej výchovy.  
 

Spracoval: Mgr. Roman Sarvaš  
Príspevok je krátený a upravený.                                                                                                      

(Mgr. Martin Štrba) 
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Hrdinská matka 
Stalo sa to v 
Port Huron v 
dávnom roku 
1855. 

Chlapček sa 
vrátil domov 
zo školy, milo 
pozdravil matku, ktorá ho privítala bežnou 
otázkou: “Ako bolo v škole?” 

 

“Poslali ti 
zo školy 

list.”, 
odvetil 

chlapec a 
odovzdal 

matke 
obálku. 

Matka, po dlhšej prestávke a hlbokom 
nádychu nahlas čítala: “Váš syn je génius. 
Škola sa stala pre neho primalou a naši 
učitelia už nie sú dosť dobrí na to, aby ho 
učili. Prosíme Vás, urobte to sami.” 

 

A tak 
chlapec 
zostával 
doma v 
matkinej 
škole… 

 

 

Po 23 rokoch mladý akademický občan… 

našiel 
medzi  
svojimi 
starými písomnosťami malú obálku... 

 

Čítal v nej: “Váš syn je mentálne postihnutý. 
My ho 
nemôžeme učiť 
v škole spolu s 
inými deťmi. 
Prosíme Vás, už 
ho do školy 
neposielajte.” 

 

Z úst jeho matky pred rokmi znel ten list 
úplne inak… 

Thomas Alva Edison bol mentálne 
postihnutým dieťaťom. Vďaka hrdinskej 
matke sa stal jedným z najväčších géniov 
storočia. 

Z internetu, podľa videa upravil Viktor Kolár 
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Jozef  Miloslav Hurban 
a jeho rodina 

V  roku 2017,  roku  Jozefa Miloslava 
Hurbana bolo napísaných veľa článkov a odznelo 
veľa prednášok o význame tejto veľkej osobnosti 
slovenských národných a  evanjelických 
cirkevných dejín.  Povšimnime si však aj rodinnú 
históriu, v ktorej sa tak ako v iných rodinách, 
striedajú svetlé i tmavé obdobia.  

Rod Hurbanovský 
má svoje korene 

v Sobotišti. 
Príslušníci rodu sa 
zaoberali hlavne 

mlynárstvom, 
klobučníctvom a 
iným remeslami. 
Otec Jozefa M. 
Hurbana, Pavel 
Hurban (1768 – 

1833) nepokračoval v rodinnej tradícii, ale 
vyštudoval teológiu na univerzite vo 
Wittenbergu. Po návrate domov bol začas  
vychovávateľom v  Bratislave, potom kaplánom 
v Martine.  Po vysvätení bol evanjelickým 
farárom vo Velké Lhote na Morave, ale zakrátko 
prešiel do Beckova. Tu sa  12.6. 1813  oženil 
s vdovou po učiteľovi J. Staufovi, Annou rodenou 
Vörösovou, ktorá z prvého manželstva mala 
dcéru Katarínu a syna Imricha. Manželom 
Hurbanovým sa v Beckove narodili dve deti – 17. 
3. 1814 dcéra Terézia Zuzana (vydala sa za 
učiteľa Karola Žarnovického s bratom udržiavali 
veľmi dobré rodinné vzťahy a Jozef sa počas 
prenasledovania v roku 1849 začas skrýval u nich 
v Súľove) a 19.marca 1817 syn Jozef Ľudovít. 
Jozef dostal druhé meno Ľudovít po krstnom 
otcovi Ľ. Dubnickom. Otec Pavel Hurban pôsobil 
v Beckove do roku 1831. Potom sa presťahoval 
do Čachtíc, kde v roku 1831 zomrel na choleru. 
Jeho manželka a matka Jozefa ho prežila iba 

o dva roky. Jozef ako 16 ročný osirel. Postaral sa 
o neho nevlastný brat Imrich Stauf.  

Jozefa sprvu vyučoval otec doma 
v Beckove, potom prešiel do latinskej školy 
v Trenčíne, na ktorú však nespomínal v dobrom. 
V rokoch 1830 – 1840 bol študentom 
evanjelického lýcea v Bratislave. Tu, najmä pod 
vplyvom profesora M. Gregussa sa začal 
orientovať maďarským smerom. Slovenskú 
národnú hrdosť v ňom podnietil až Ľudovít Štúr. 
Hurban začal písať slovenské verše a 4. 
septembra 1835 sa stal plnohodnotným členom 
Spoločnosti česko-slovanskej. Slovanské meno 
Miloslav prijal až na vychádzke na Devín 24. 
apríla 1836. Teda celé meno Hurbanovo bolo 
Jozef Ľudovít Miloslav. Štúrova družina si dala 
záväzok, že sa budú venovať výhradne národným 
záujmom a aby netrieštili sily – neoženia sa. Po 
skončení teologického štúdia bol Hurban 
ordinovaný 11. júna 1840 v terajšom „veľkom“ 
(bývalom nemeckom) kostole v Bratislave. 
Pôvodne chcel pokračovať v štúdiu v Nemecku, 
ale pre nedostatok peňazí sa stal kaplánom na 
Brezovej pod Bradlom, kde jeho principálom bol 
Pavel Mareček. Na Brezovej, v tomto svojráznom 
mestečku sa rozvinuli organizačné schopnosti 
Jozefa Miloslava. Počas jeho pôsobenia bola 
založená nedeľná škola, knižnica a spolok 
miernosti. Bol síce obľúbený, ale pri voľbe 
nového farára Brezovania dali prednosť rodákovi 
Tomášovi Hrošovi. Je však pravdou, že Jozef 
Miloslav Hurban sa už v roku 1843 stal farárom 
v neďalekom Hlbokom, napriek tomu na 
Brezovej stále požíval veľkú autoritu, ako sa to 
prejavilo najmä v revolučných rokoch 1848 – 49. 

 Napriek sľubom celibátu, ktorý si 
štúrovci postavili ako ideál, sa Hurban oženil. 
7. októbra 1845 sa oženil, už ako farár 
v Hlbokom, s Aničkou Jurkovičovou a sobášil ich 
modranský farár Karol Štúr (1811 – 1851), 
najstarší brat Ľudovíta. Manželstvo J. M. 
Hurbana bolo vydarené a šťastné. Manželka 
Anička sa stala jeho celoživotnou oporou. 

pokračovanie v budúcom čísle                                           spracoval BP 

http://historyweb.dennikn.sk/uploads/Milosav_Jozef_Hurban.jpg
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Správy o činnosti zboru 
V období pôstu nám deje utrpenia Krista Pána 
čítali pri pašiových bohoslužbách Martin a Marta 
Štrbovci, Darina Synaková, Vladimír Dinga ml., 

Milo a Martinka Slížikovci, Anka a Lucia 
Šándorové, Róbert a Evka Repkovci, Vierka 
Vargová a Ingrid Kebisová.
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Spevokol Ratolesť pod vedením kantora Igora 
Kiliana na Kvetnú nedeľu prispel k otvoreniu 
cesty Slova Božieho do sŕdc účastníkov 
bohoslužieb v Siladiciach aj v Horných 
Zeleniciach. 

 
Bohoslužby na 1. slávnosť veľkonočnú urobili 
radostnejšími najmladší cirkevníci zo Siladíc 
svojím spevom. 

 
2. apríla sme do vínneho kmeňa Pána Ježiša 
Krista krstom zaštepili maličkú Emu Bučányovú, 
dcéru Andreja a Simony. Nezabúdame na 

zodpovednosť, akú máme pri výchove našich 
pokrstených detí. 
 
30. apríla v rámci slávnostných bohoslužieb 
svoju krstnú zmluvu potvrdili Denis Bujtár, 
Samuel Hrivnák, Adrián Repka a Šimon 
Pekarovič a boli prijatí za dospelých členov 
cirkvi. Nech im Pán Boh pomáha zostať Mu 
vernými a užitočnými pre Jeho dielo. 

 
 
Spolu s Ľubošom Lančaričom a Barborou 
Pavlusíkovou sme pre ich ďalší spoločný 
manželský život požehnanie od Pána prosili pri 
sobáši, ktorý sa konal v našom kostole 5. mája. 
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Jedno z veselých stredových stretnutí siladických 
besiedkárov v klubovni na Obecnom úrade sme 
si zaznamenali aj fotoobjektívom. 

 
V naších zboroch sa uskutočnilo aj viacero 
pracovných akcií – V Siladiciach je upravený dvor 
(spílený orech), v Horných Zeleniciach sa konalo 
generálne jarné upratovanie kostola, tiež 

upratovanie 
skladu v starej 
škole a čistenie 
vonkajších stien 
školy od divých 
porastov, 
dolaďovanie 
elektrifikovaných zvonov… 

Účastníkom 
všetkých 

pracovných 
akcií 

srdečne 
ďakujeme. 

Tiež 
ďakujeme bratovi Františkovi Hopockému, za 
vyrobenie rámikov ku plagátom o reformácii. 

 M

 

 

Urob si čas 
Urob si čas na prácu, 

je to cena úspechu. 
Urob si čas na rozmýšľanie, 

je to prameň sily. 
Urob si čas na hranie, 

je to tajomstvo večnej mladosti 
Urob si čas na čítanie, 

je to studnica múdrosti. 
Urob si čas na snívanie, 

privádza  ťa bližšie k hviezdam. 

Urob si čas a rozhliadni sa, 
deň je prikrátky na to, aby si bol sebecký. 

Urob si čas na smiech, 
je to hudba duše. 

Urob si čas na priateľov, 
je to cesta k šťastiu. 

Urob si čas milovať a byť milovaným, 
je to bohatstvo života. 

 
Podľa starej irskej  modlitby 

 

 
Ďakujeme všetkým, ktorý podporujú vydávanie Zelenického spravodaju. V uplynulom období na 

Spravodaj prispeli: Vlado Synak, Ivan a Katka Synakovci, Miroslav a Zefora Synakovci, Pavlina Hrivnáková, 

Ján Lenghart, Marta Tuturová, Milada Rášová, Vladimír Dinga (všetci z Horných Zeleníc), Etela Rybová zo 

Siladíc, Synaková Drahuša a rodina Martinyová z Trnavy a Anna Repková z Partizánskeho. 

Korisnik
Typewriter
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Z vďačnosti autorke mnohých príspevkov do našich 
minuloročných Spravodajov, matke, našej chorej spolusestre 
Vilme Horvátovej a s láskou ku všetkým matkám, ktoré nám 
zo života už odišli a ktoré milujeme, vám prinášame báseň, 
ktorú naša sestra Vilma hodnotí ako vzácnu a ktorú má od 
neznámeho autora zapísanú vo svojich záznamoch krásnym 
rukopisom: 

 

Rozlúčka 
Mama, vždy pri mne si stála, keď bola som malá a tak si sa bála, čo dá mi svet.  

A ja si len rastiem a hľadám si šťastie a vrátim sa späť,  

veď som už skoro dáma, no tak sa neboj, mama, aj keď zostaneš sama. 

Odišla si, zhasli oči, ktoré s láskou na nás hľadievali,  

umĺkli ústa, ktoré radosť rozdávali.  

Niet už cesty, ktorá viedla k mame,  

ale v srdci navždy Tvoju lásku máme. 

Zaplakali naše oči, zaplakali žiaľom,  

keď sme našej mamičke dali posledné zbohom.  

Už ju slnko neprebudí, nepoteší krásny deň,  

na našom cintoríne sníva svoj večný sen.  

Spomínať budeme na ňu do konca života,   

veľmi nám chýba jej láska a dobrota.  

Ťažko je bez nej, smutno je nám všetkým,  

už nič nie je také, ako bolo predtým. 

Opúšťam, čo mi bolo drahé, rodinu milovanú, krásu rodnej zeme,   

tie svieže rána a smutné tiché noci.  

Odchádzam tam, kde všetci už večný pokoj mať budeme.  

Moja duša už k Pánu mieri.  

Vás, moji drahí, porúčam do Jeho opatery. 
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Milé deti, 

dobrí rodičia sú darom od 
Pána Boha. Treba za nich 
Pánu Bohu ďakovať v 
modlitbe, tak ako to robia 
deti na obrázku.  

Nájdi a dokresli desať 
rozdielov.  

Jeden obrázok vymaľuj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauč sa pesničku pre otecka a mamičku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevzaté z učebníc evanjelického náboženstva. 
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Rozpis služieb Božích  

Dátum Nedeľa Horné Zelenice Siladice 

14.5.2017 4. nedeľa po Veľkej noci 10,30 hod. 9,00 hod. 

21.5.2017 5. nedeľa po Veľkej noci 10,30 hod. 9,00 hod. 

25.5.2017 Vstúpenie Krista Pána na nebo 18,00 hod.  

28.5.2017 Nedeľa po vstúpení 10,30 hod 9,00 hod. 

4.6.2017 1. slávnosť svätodušná 10,30 hod. 9,00 hod. 

5.6.2017 2. slávnosť svätodušná 18,00 hod. 17,00 hod. 

11.6.2017 Svätá Trojica 10,30 hod. 9,00 hod. 

18.6.2017 1. nedeľa po Svätej Trojici 10,30 hod. 9,00 hod. 

25.6.2017 2. nedeľa po Svätej Trojici 10,30 hod. 9,00 hod. 

29.6.2017 Sviatok apoštolov Petra a Pavla 18,00 hod. 17,00 hod. 

2.7.2017 3. nedeľa po Svätej Trojici 10,30 hod. 9,00 hod. 

 
Ďalšie aktivity nášho zboru: 
Siladice: Besiedka (streda, 16,00 hod.)                
H.Zelenice: Nácvik spevokolu Ratolesť (piatok, 18,00 hod.) 
 
 Tiež sme pozvaní aj na nasledovné seniorálne a dištriktuálne podujatia v najbližšom období: 
- 14. mája o 14.30 hod. - Seniorálne stretnutie spevokolov v Petržalke - vystupuje aj zborový spevokol Ratolesť 
- 21. mája o 14,30 hod. - Deň Diakonie - stretnutie záujemcov o zborovú diakoniu vo Svätom Jure 
- jún (nedeľa) (spoločné bohoslužby a obed) - zborová návšteva zo Sládkovičova v Siladiciach a sadenie stromu   
reformácie - kázeň konseniorka Mgr. Andrea Lukačovská, vystúpenie hosťujúceho aj domáceho spevokolu 
- 1. júla o 17,00 hod.  -  "Deň reformácie" v Horných Zeleniciach  a sadenie stromu reformácie, prednáška na tému 
Martin Luther  - prednáša Mgr. Anna-Mária Benková, PhD. z Bratislavi a hosťuje spevokol z CZ Nesvady                                                              
- júl (termíny budú upresnené neskôr) - zborový deň pre deti v Siladiciach a zborový deň pre deti v Horných 
Zelenicich  
- 5.júl -  Dištriktuálny deň ZD na hrade Branč 

Záujemcovia o účasť na jednotlivých podujatiach sa môžu prihlásiť osobne na fare alebo na číslo telefónu 
 0944 067969. 

 

 
 

 

Zelenický spravodaj vydáva Evanjelický a.v. farský úrad Horné Zelenice, pre misijné potreby Cirkevného zboru Horné Zelenice č. 44, 92052 p. 
Siladice, mobil námestnej farárky 0944 067969, webstránka: zelenice.evav.cz, e-mail: ecavzelenice@gmail.com. 

Redakčná rada:  Olina Kolar, Anna Šandorová, Zuzana Kučerová a Martin Štrba

Korisnik
Typewriter
17,00 hod.

mailto:ecavzelenice@gmail.com
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