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Mt 11,28-30 “Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám
odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a
pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; lebo moje jarmo je lahodné a moje
bremeno ľahké!“
Leto – predovšetkým mesiace júl a august - vnímame prevažne ako čas oddychu. Deti sú na
prázdninách… S týmto súvisí voľnejší denný rozvrh pozoruhodného počtu obyvateľov krajiny. Štatistické
údaje uvádzajú informáciu, že sa na Slovensku za rok narodí približne 53 000 detí. Ak si toto číslo
ponásobíme deviatimi ročníkmi základnej školy a k tomu pridáme štyri ročníky stredoškolákov, ak si k
tomu domyslíme dospelých, ktorí denne vyprevádzajú deti do školy a tých, ktorí ich v školách v
najrozličnejších úlohách čakávajú, vtedy pochopíme, že sa kruh školského roka dotýka bezmála každého
z nás. Tešíme sa spoločne na prázdniny. Ďakujeme Pánu Bohu za všetko dobré, čo bolo vykonané počas
školského roku, ktorý sa práve končí a prosíme Ho, aby nám všetkým dal dobrý letný oddych.
Oddych je potrebný a po dobrej práci si ho aj sám Stvoriteľ doprial, ako svedčia slová Písma
Svätého: “Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy deň si odpočinul od všetkého
diela, ktoré vykonal.” (1M 2,2)
Bez oddychu by sme nedokázali fungovať. Náš Pán už pri stvorení o tom vedel a On dopraje
odpočinok aj nám. Veď na to zariadil striedanie dňa a noci; na to ustanovil aj siedmy sviatočný deň:
”Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Takto prehovor k Izraelcom: Zachovávajte moje dni sviatočného
odpočinku, lebo to je znamenie medzi mnou a vami po všetky pokolenia, aby sa vedelo, že ja, Hospodin,
vás posväcujem… Šesť dní sa bude pracovať, ale siedmy deň je svätý deň sviatočného odpočinku
Hospodinovho.” (2M 31,12.15.) Aj za takýto pravidelný oddych sme Pánovi vďační. Nechceme
prehliadnuť v týchto slovách dôraz na potrebu posväcovania sviatočného dňa a vnímajme to tiež ako
výzvu ku aktívnemu, produktívnemu, na správne veci zameranému tráveniu voľného času.
Náš život tu na zemi prebieha v rôznych fázach a cykloch. Po všetkej únave rokov a desaťročí si
nás Pán zoberie do dokonalého odpočinku na večnosť. Tak o tom svedčí vo svojom Slove: “Potom som
počul hlas z neba, ktorý hovoril: Napíš: Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánovi! Áno,
hovorí Duch, nech si odpočinú od práce, lebo ich skutky idú s nimi.” (Zj 14, 13)
Kým ale trvá zemský žitia čas, nechajme sa osloviť Kristovou výzvou: “Poďte ku mne všetci,
ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!” Letný voľný čas využime na intenzívnejšie a
častejšie stretnutia s Pánom, s Jeho Slovom. K tomu nech poslúžia aj letné duchovné aktivity, ku ktorým
pozývame deti aj dospelých a pre ktoré vyprosujeme Pánovo požehnanie.
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Rozpis Služieb Božích
Dátum
9.7.2017
16.7.2017
23.7.2017
30.7.2017
6.8.2017
13.8.2017
20.8.2017
27.8.2017
3.9.2017

Nedeľa
4. nedeľa po Svätej Trojici
5. nedeľa po Svätej Trojici
6. nedeľa po Svätej Trojici
7. nedeľa po Svätej Trojici
8.nedeľa Svätej Trojici
9. nedeľa Svätej Trojici
10. nedeľa po Svätej Trojici –
Kajúca nedeľa
11. nedeľa po Svätej Trojici
12. nedeľa po Svätej Trojici

Horné Zelenice
10,30 hod.
10,30 hod.
10,30 hod.
10,30 hod
10,30 hod.
10,30 hod.
10,30 hod. + VP

Siladice
9,00 hod.
9,00 hod.
9,00 hod.
9,00 hod.
9,00 hod.
9,00 hod.
9,00 hod. + VP

10,30 hod.
10,30 hod.

9,00 hod.
9,00 hod.

Poznámky:
20.8.2017 Večera Pánova bude prisluhovaná v rámci Služieb Božích.
27.8.2017 Bohoslužby vykoná teológ Andrej Maťaš.
3.9.2017 Bohoslužby budú s požehnaním detí na začiatok školského roka.
Ďalšie aktivity nášho zboru:
Detský klub Siladice: “Melónový klub” (12. júla - streda, od 16,00 hod. do 19,00 hod.)
“Vodný klub”
(26. júla - streda, od 16,00 hod. do 19,00 hod.)
“Kukuričný klub” (9. augusta - streda, od 16,00 hod. do 19,00 hod.)
Detský klub H.Zelenice: “Melónový klub” (20. júla - štvrtok, od 16,00 hod. do 19,00 hod.)
“Vodný klub”
(3. augusta - štvrtok, od 16,00 hod. do 19,00 hod.)
“Kukuričný klub” (17. augusta - štvrtok, od 16,00 hod. do 19,00 hod.)
Hodinka pre dospelých: Téma: Objavujeme krásne melódie v Evanjelickom spevníku a funebráli
Siladice (streda o 18,00 hod.) – 19. júla, 2. augusta, 16. augusta
H.Zelenice (štvrtok o 18,00 hod.) – 13. júla, 27. júla, 10. augusta
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