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Z Božej milosti sa dožívame začiatku ďalšieho roku. 

V tomto čísle časopisu sa chceme na chvíľu obzrieť smerom späť, ale predovšetkým 

chceme  poukázať na význam odhodlaných začiatkov. 

Nech je náš začiatok v mene Pánovom: 
 

Bože drahý, Otče milý, 

keď sa koniec roku chýli, 

buď Ti vďaka vrúcna, vrelá, 

za velikosť Tvojho diela 

na zemi i nad hviezdami  – 

žes´ bol s nami – žes´ bol s nami! 

Ďakujú Ti hospodári 

za všeliké Tvoje dary, 

hoc si chleba skromne dával 

jednak s´ prácu požehnával! 

Ďakujú Ti za dar sladký 

z hlbín duše všetky matky, 

synovia a vďačné dcéry – 

za dar zdravia – za dar viery! 

Ďakujú i za tie kvietky 

z jara – z leta naše dietky! 

Ďakujú Ti opustení, 

núdzni, smutní, ukrivdení! 

Keď let časov rýchly zrieme 

za lásku Ti ďakujeme, 

i prosíme – Trojjediný 

odpusti nám naše viny, 

v cirkvi svojej bohumilej 

požehnania na nás vylej! 

Tým čo za chlebom šli v diale, 

buď sám spomocníkom stále, 

chráň ich, veď ich, neopusti 

žitia tohto v ťažkej púšti! 

Domácim sám poteš srdcia, 

tam kde volá prosba vrúca: 

v novom roku sily nové 

nech nájdeme v Tvojom slove! 

Ó, buď s nami jak v tej chvíli 

Bože dahý, Otče milý, 

chráň pred hriechom, chráň pred bludom, 

by sme boli Tvojím ľudom! 

A keď niekdy čas ten stane, 

v stany nebies prijm nás, Pane! Amen 

Martin Rázus     
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Na konci zemského je 

Začiatok nebeského – ó, 

aká to radosť! 

 

“Kiežby napísali moje slová, kiežby ich 

zaznačili do knihy železným rydlom a 

olovom a za svedka vyryli do skaly. Ja viem, 

že môj Vykupiteľ žije, nakoniec sa postaví 

nad prachom. I keď moja koža bude tak 

rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, 

ktorého uvidím pri sebe; moje oči, nie 

cudzie Ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne 

po tom.” (Jób 19,23-27) 

 

Nezastaviteľné plynutie času, čoho sme si na 

konci určitého obdobia , tak aj na konci roka 

zvlášť vedomí, nám nenecháva možnosť 

zabudnúť na pominuteľnosť. Všetko má svoj čas, 

každé počínanie pod slnkom svoju chvíľu… 

všetko zemské má svoj koniec, aj človek sám – z 

prachu vzatý sa na prach obráti. 

Starozmluvný kazateľ sa o všetkom zemskom 

vyjadril ako o márnosti, to ale neznamená, že 

úplne všetko je márnosť. 

Už starozmluvný Jób, na zemi ničený a trápený, 

ale duchovne jasnozraký dovidí na koniec svojej 

telesnej biedy, za ktorou sa mu javí Božia tvorivá 

a láskyplná sila: “Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a 

nakoniec sa postaví nad prachom.” Aká vzácna 

nádej to bola – ozajstná kotva, ktorá udrží 

stabilitu! O živote, ktorý videl povstávať nad 

prachom hovoril veľmi nahlas a prial si, aby táto 

jeho nádej zostala zaznačená železným rydlom a 

olovom ako svedok v skale. 

Dnes vysoko nad Jóbovou kotvou stojí vztýčený 

Kristov kríž ako záruka života nad prachom. 

Ako je reálna pominuteľnost zemského, rovnako 

je reálne aj vzkriesenie. Aké nepatrné je to, čo je 

chvíľkové, taký malý a nepatrný je náš zemský 

koniec; aké veľké a podstatné je to, čo pretrváva 

naveky, taký veľkolepý môže byť náš Začiatok 

nového života v Kristovi. Toto je správa, ktorá 

netratí na aktuálnosti v žiadnej chvíli. Toto je 

dôležitá informácia, ktorú treba nahlas roznášať 

a ktorú treba zachovať pre všetky generácie. 

Volajme, zvestujme! 

Ja viem, že sa po všetkom tomto umieraní, po 

týchto mnohých koncoch môj Vykupiteľ nad 

všetkým vzpriami ako mocný hrdina a odštartuje 

nový nádherný Začiatok … 

“Moje oči to uvidia!” – hovorí Jób s 

presvedčením, že pre neho ten Vykupiteľov 

príchod bude znamenať dobré veci. Teší sa z 

toho: “Srdce mi v hrudi prahne po tom.” 

Kniha Zjavenia Jána hovorí, že druhý krát na Zem 

v oblakoch prichádzajúceho Pána “uvidí každé 

oko, aj tí, čo Ho prebodli.”(Zj 1,7)  Veľký Začiatok 

večnosti neodštartuje pre každého človeka 

dobré veci. Kristus je kľúč k večnej radosti. 

To je najdôležitejšia múdrosť, akú by sme mali 

získať. Keď toto pochopíme, malo by sa to stať 

naším ústredným, najdôležitejším poznaním. 

Všetky naše snahy, túžby, práce, úspechy, 

námahy, dobré skutky nám majú patriť do života, 

ale ako menej dôležité v porovnaní s istotou 

života večného v Kristovi. 

Mihajlo Pupin - vedec, vynálezca, univerzitný 

profesor, inovátor v oblasti telegrafie, 

telefonického spojenia, röntgenológie, nositeľ 

mnohých svetových vedeckých ocenení 

a medailí, člen mnohých vedeckých akadémií 

v rôznych krajinách, doktor a čestný doktor až 18 

univerzít, autor 70 technických článkov a správ 

a 34 patentov z oblasti elektrotechniky a fyziky... 

zanechal aj takýto odkaz: „Nie, ja neverím, že 

existuje Boh. Ja viem že On existuje. A toto je zo 

všetkých mojich vedomostí jediné moje 

poznanie, ktoré má skutočne ozajstnú hodnotu.“ 

Ja tiež chcem bázeň pred Hospodinom žiť ako 

svoj začiatok múdrosti. Chcem vierou byť 

zakotvená v Kristovom vzkriesení ako v istote aj 

môjho krásneho Začiatku po smutnom konci. 

Radujem sa, bratia a sestry, lebo uprostred 

pominuteľnosti v mene Kristovom kráčame k 

svojmu novému Začiatku. 

OKo 

 

“Priprav nás, Pane, skrze nebeskú milosť, pre 

Tvoje jasné nádvoria vo výsosti. 

Potom pomôž našej duši vystúpiť a pridať sa k 

nebeskému zboru. Amen. “  (Spurgeon) 
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Martin Luther - jeho odvaha a istota... 

 

Pred pár týždňami som bola u kaderníčky. 

Rozprávala mi o zážitku z rodičovského 

združenia v triede svojho potomka, kde v diskusii 

o tom, kam pôjdu žiaci do školy v prírode sa 

ozvala jedna mama a dovolila si nesúhlasiť 

s vhodne podsúvanými informáciami zo strany 

učiteľov a (potenciálnych) organizátorov. Mala 

iný názor, poukázala na iné možnosti, odhalila 

iný uhol pohľadu na to, čo, či skôr pre koho, je 

prezentovaná ponuka výhodná. Následne ju 

predkladatelia návrhu slovne zlynčovali za 

intenzívnej podpory časti rodičov. Či tam bol 

niekto, kto s touto mamou súhlasil nie je známe, 

keďže sa nikto na jej stranu nepridal. Zostala so 

svojím názorom sama... 

My ľudia sme tvory stádovité. Je nám dobre 

medzi rovnakými a často radšej potlačíme 

vlastný názor do úzadia a ideme s prúdom. 

Hrozný obraz o tom, ako zvieratá reagujú na 

nejakým spôsobom odlišných jedincov svojho 

druhu opisuje spisovateľ Jerzy Kosinski v knihe 

Pomaľované vtáča. Kniha je príbehom malého 

židovského chlapca, ktorý bojuje o svoje prežitie 

počas 2. svetovej vojny v Poľsku. V tom príbehu 

sa istý muž živil tým, že chytal a predával vtáky. 

Občas sa však kruto zabával: chytil  vtáčka, 

pomaľoval ho farbami a pustil do kŕdľa 

slobodných vtákov. Tie pomaľovaného 

nešťastníka nespoznávali a snažili sa ho najprv 

ignorovať. Ono nevnímalo svoju odlišnosť a cítilo 

sa súčasťou kŕdľa. Keď sa „normálnym“ vtákom 

nepodarilo pomaľovaného jedinca vyhnať, zabili 

ho... 

V tomto roku uplynulo 500 

rokov odo dňa, kedy Dr. 

Martin Luther pribil na dvere 

Wittenbergského chrámu 

závery svojho uvažovania 

s cieľom podnietiť diskusiu vo 

vtedajšej cirkvi. Urobil tak po tom, ako už 

nedokázal ticho prihliadať na nezrovnalosti 

medzi slovom Biblie a skutkami predstaviteľov 

cirkvi, ktorí sa pasovali za sprostredkovateľov 

spasenia bežného človeka. Na začiatku bol 

Luther sám... Sám obhajoval svoje tvrdenia pred 

vrchnosťou, napriek tomu, že dobre vedel, čo mu 

hrozí. Nebol prvý, ktorý nastavil zrkadlo mocným 

a snažil sa o zmenu. Jeho predchodcovia 

v priebehu rokov zaplatili za svoju odvahu rôzne 

– aj vlastným životom. Viete si predstaviť samých 

seba, ako stojíte pred chrámom, sálou a možno 

len triedou plnou ľudí, ktorí s vami nesúhlasia 

a majú moc vám ublížiť, zničiť vás? Chce to veľkú 

odvahu, či skôr absolútnu dôveru v to, čo 

obhajujete, za čím si stojíte.   

Ž 62,7: Len On je moja skala, moja spása a moja 

pevnosť. Nesklátim sa. 

Výsledok Lutherovej odvahy a istoty, ktorú našiel 

v Písme poznáme. „Odštartoval“ reformáciu, 

položil základ našej cirkvi a okrem toho 

sprístupnil Slovo širokej verejnosti prekladom 

Biblie do jazyka bežných ľudí – v jeho prípade do 

nemčiny. Svoje poznanie si totiž nechcel nechať 

pre seba. Jeho myšlienka bola poskytnúť 

každému jednému, kto  vie čítať, možnosť overiť, 

či porovnať tvrdenia mocných s Písmom. Nie iba 

slepo dôverovať všetkému, čo sa káže 

z kazateľnice, alebo v dnešnej dobe znie 

v médiách...  

Skúsme aj my čerpať z poznania, ktoré vďaka 

Lutherovi máme. Skúmajme svoje konanie 

a rozhodovanie vo svetle Písma a nebojme sa 

vystúpiť z radu, keď sa cesty nášho ľudského 

stáda nezhodujú s Božím poriadkom. Nebojme 

sa byť iní. Radosť a pokoj čistého svedomia pred 

Bohom stoja za to! 

A.Š. 
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“Niekto dáva priehrštím 

a ešte mu pribúda, niekto 

šetrí viac ako sa patrí, 

a má nedostatok.“ 

Pr 11, 24  
Dňa 18. mája 2017 

zasadalo zborové 

presbyterstvo a jeden 

z bodov                                     

programu bol aj návrh na 

udelenie ocenenia členov 

zboru Medailou                                      

reformácie. Jednomyseľne bol prijatý návrh 

na udelenie tohto ocenia                                     pre 

Františka Lančariča st. 

Narodil sa 21. mája 1957 v Trstenej. V 60-tich 

rokoch minulého storočia sa s rodičmi 

a bratom Jánom presťahovali do Siladíc, 

rodiska jeho otca, kde do rodiny pribudla 

sestra Jana. Tu vychodil základnú školu 

a vyučil sa za mäsiara. Po absolvovaní 

základnej vojenskej služby pracoval 

v Mäsokombináte Trnava. Oženil sa a s 

manželkou Jarmilou má tri deti. Ich rodinné 

šťastie netrvalo dlho, lebo Pán času ju povolal 

k sebe ešte v mladom veku. Nezatrpkol, ale 

spolu s deťmi, rodinou, priateľmi a s Božou 

pomocou sa dal na podnikanie.  

Vždy sa utiekal k Bohu v časoch dobrých 

i zlých. Zapájal sa do aktivít cirkevného zboru, 

najskôr ako presbyter a od 1. februára 2009 

ako riadne zvolený zborový dozorca. Viete, 

on toho moc nenahovorí, on koná. Počas jeho 

pôsobenia sa vymenili okná na kostoloch, 

obnovila sa fasáda a vymenila strešná krytina 

na siladickom kostole, vykonali sa izolačné 

práce na zabránenie vlhnutia fary, kostola 

a starej školy, vymenili sa okná a dvere na 

fare a obnovila sa fasáda na fare, vymaľoval 

sa kostol v Horných Zeleniciach, vymenili sa 

okná na nájomných budovách, vykonalo sa 

statické zabezpečenie veže kostola v Horných 

Zeleniciach, vybudoval sa chodník 

v siladickom kostole, vykonala sa 

rekonštrukcia vykurovania fary a výmena 

podlahy, rekonštrukcia zborovej miestnosti 

s novým nábytkom a poslednou jeho akciou 

bolo inštalovanie pamätných tabúľ 

zelenických kazateľov. Tiež prispieval na 

zborové akcie ako boli výlety konfirmandov, 

či návštevy z Lazov pod Makytou alebo zo 

Šídu, osobne chodil na hrad Branč. 

Jeho funkcionárska činnosť v našom zbore 

skončila v roku 2015, kedy do funkcie 

zborového dozorcu bola zvolená jeho sestra 

Janka Klačová. 

Život v cirkvi mu nie je ľahostajný. Má určité 

obavy o jej smerovanie. Hovorím s ním 

o týchto problémoch a naše názory sme aj 

publikovali v Evanjelickom poslovi spod 

Tatier.  

Štedrého darcu miluje Boh! Nemám dosť slov 

na to, aby sme Ti vyjadrili našu vďaku, Ferko! 

 

František bol konfirmovaný 16.5.1971                   

František na hrade Branč (vľavo dole) 

                                                                                                                                    

Spracoval: M.Š. 
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Repka Ján – jeden z nás 

 

Ján Repka sa narodil  11.08.1933 v Horných 

Zeleniciach.  

Základnú školu navštevoval v rodnej dedine a 

meštianku v susednom Šulekove. Znalosti z 

odboru strojárstva a elektrotechniky získal v 

Priemyselnej škole v Trenčíne. 

Pracoval v poľnohospodárskom družstve. 

Do stavu manželského vstúpil v roku 1959 s 

Annou rod. Majdanovou. Pán im v 

manželstve požehnal 4 deti – synov Jaroslava 

a Ivana a dcéry Jarmilu a Janku.    

Vídame ho každú nedeľu v kostole sedieť v 

poslednej lavici. Nenápadný, starší muž, už 

poznačený vekom. Pamätáme si ho ako 

človeka skromného, vždy ochotného pomôcť. 

Ako vyučený elektrikár dával svoje schopnosti 

vždy do služby pre rôzne potreby nášho 

cirkevného zboru. Okrem iného zhotovil aj 

elektrický pohon zvonov. Údržba 

elektrického zvonenia doteraz ostáva jeho 

srdcovou záležitosťou. 

 Tak ako aktívne pracoval na cirkevnom poli, 

podobne pracoval aj  v prospech obce. Bol 

dlhoročným poslancom obecného 

zastupiteľstva a pracoval aj v Dobrovoľnom 

hasičskom zbore. O jeho obľúbenosti svedčí i 

to, že vo voľbách do obecného zastupiteľstva 

získaval najväčší počet hlasov. Bol ochotný 

vždy pomôcť každému z 

obyvateľov obce, často bez 

odmeny a aj na úkor svojej 

rodiny. Svojou dobrotou a 

ochotou si získal obľubu u 

všetkých obyvateľov obce. 

Jeden z mála z nás, ktorý na svojho blížneho 

nepovedal krivého slova. 

Toto je náš Janko Repka – Hankov. 

Preto ho presbyterstvo nášho zboru 

zaslúžene navrhlo na udelenie pamätnej 

medialy reformácie. Touto cestou Vám, 

vážený Janko, ďakujeme za všetko, čo ste 

vykonali pre svoj cirkevný zbor. 

Zostavil: Milan Synak 

 

Prajeme Vám pokojné, radostné, 

zmysluplné a milosti plné Vianočné 

sviatky a spokojné kráčanie životom v 

dôvere v Pána Ježiša v roku Pána 2018. 
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 (NIE LEN) PRE MLÁDEŽ 

Pamätaj na deň sviatočného 

odpočinku a sväť ho! Šesť dní 

budeš pracovať a konať svoju 

prácu, ale siedmy deň je 

dňom sviatočného odpočinku pre 

Hospodina, tvojho Boha. 

 [1M 20,8-10] 

Deň voľna... úžasný pocit! Len pomyslieť na 

to, že ráno nezadrnčí budík. Žiadne vstávanie, 

žiaden zhon. Aj takto sa dajú vysvetliť 

Hospodinove slová: „Pamätaj na deň 

sviatočného odpočinku“ Tie však nekončia 

bodkou, ale pokračujú: „a sväť ho!“ 

Sám Pán Boh nám vo svojich prikázaniach 

káže, aby sme siedmy deň v týždni nielen 

odpočívali, ale ho aj svätili! A tu začína pre 

niektorých problém, či celý zoznam 

výhovoriek: „Potrebujem sa aspoň niekedy 

ráno vyspať.“ „Som dobrý kresťan, chodím do 

kostola pravidelne - trikrát do roka.“ 

„Chodenie do kostola nič nenapraví.“ Iste, 

chodenie do kostola nenapraví všetko, ale 

napraví mnohé - v prvom rade mňa samého 

a môj mylný pohľad na svet i na seba. 

Nielenže sa vo svetle Božieho slova vidím ako 

v zrkadle - taký, aký som - ale slovo Božie mi 

pomôže nájsť cestu k tomu, aby ma sám Pán 

Boh očistil. Skús urobiť malý experiment. Ak 

nie si ešte pravidelným návštevníkom 

chrámu Božieho, urob tak od najbližšej 

nedele. A vydrž aspoň niekoľko mesiacov, 

nevynechaj žiadnu nedeľu. 

„Áno, nechodil som do kostola, lebo som sa 

nazdal, že nemám na to čas“-  tvrdil jeden 

človek. „Lenže potom... Keď Boh zasiahol do 

môjho života ťažkou skúškou – stratou 

milovanej osoby- jedinú potechu som našiel 

v Jeho chráme. Dnes si už neviem predstaviť 

nedeľu bez služieb Božích. Najprv - i keď som 

nerozumel slovám, ktoré farár hovoril – to 

bola pre mňa chvíľa, v ktorej som pociťoval 

úžasný pokoj. Neskôr vo mne utkveli dve-tri 

slová, ktoré odzneli a ja som začal nad nimi 

rozmýšľať. Dnes viem, že sa môj život úžasne 

zmenil, keď som v bohoslužbe spoznal sám 

seba, aký som, aký bol môj doterajší život. Vo 

sviatostiach môžem prijímať Božiu milosť 

a Jeho prítomnosť, aby som svoj život menil 

na Jeho obraz.“ 

Toto je skúsenosť jedného človeka z tisícov 

ľudí, ktorí dnes pravidelne, nedeľu čo nedeľu, 

prichádzajú do kostola, aby spoločne 

s ostatnými počúval Božie slovo, spievali 

a modlili sa. Za každým z týchto ľudí je jeden 

úžasný príbeh o tom, ako Boh pôsobí v našich 

životoch. Prežívaš to aj ty? Ak ešte nie, 

dobrým začiatkom je práve modlitba. 

Za vstávanie v nedeľu ráno 

Pane, svätý 

Bože, Ty nám vo 

svojom slove 

prikazuješ, aby 

sme vo 

sviatočný deň 

nielen odpočívali, ale hlavne ho svätili. Lenže 

v nedeľu ráno sa lepšie odpočíva ako svätí... 

Preto Ťa, Bože dobrý, prosím, daj mi silu, aby 

vo mne v toto ráno zvíťazila túžba zasvätiť 

deň nielen v posteli, ale pri Tvojom slove, 

v Tvojom chráme. Veď od Teba, nie od iného, 

prijímam všetko dobré v živote, k Tebe, nie 

k inému, sa utiekam v ťažkých chvíľach 

a skúškach. Nemal by som teda premárniť 

túto nesmiernu príležitosť za všetko Ti 

ďakovať a zároveň s ostatnými veriacimi 

počúvať Tvoje slovo a volať k Tebe 

v modlitbách. Amen. 

(Z knihy „Volanie s predvoľbou nebo“, ktorá 

vyšla vo vydavateľstve Tranoscius.) 

Pripravila Soňa Lopúchová 
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Milé deti, práve sa začína nový cirkevný rok. 

Začiatky sú dobré, lebo vtedy sa s novou 

silou púšťame do nových krásnych vecí. Aj vy 

môžete s novým rokom začať nejakú novú 

aktivitu (hrať na hudobný nástroj, maľovať, 

navštevovať babku, vyrábať ozdobné 

predmety, učiť sa cudzí jazyk, bicyklovať...), 

alebo sa môžete s novým 

odhodlaním a obnovenu vôľou 

pustiť do starých krásnych 

prác, akým ste sa venovali aj 

doteraz a robiť ich lepšie, krajšie. 

Do zvončekov si možete napísť mená vecí, 

ktorým sa chcete venovať v novom roku. 

      

 

Nový cirkevný rok sa začína dobou Adventu, ktorá trvá presne taký počet dní, koľko má deň 

hodín. Viete koľko je to? _____ Hodinkový ciferník má tých čísel o polovicu menej. Vieš koľko? 

_____ 

  

                            

 Tu nájdeš  

„adventné“ 

hodinky  

s upraveným  

ciferníkom  

na odpočitovanie  

dní do Vianoc.  

Každý deň  

do Vianoc  

si po vykonaní  

dobrej práce  

môžeš vyfarbiť  

jeden krúžok.  

  

 

  

Čakanie na Vianoce je cvičením pre čakanie 

na druhý príchod Pána Ježiša Krista na Zem, 

keď príde súdiť svet a zobrať si k sebe do 

neba všetkých, ktorí v Neho veria, k Nemu 

sa modlia a oslavujú ho dobrými skutkami a 

krásnymi piesňami. Či medzi nich patríš? 

 

 

Zaradiť sa môžeš aj pomocou tejto pesničky a toho, o čom sa v nej spieva: 

Modli sa  každé ráno, modli sa  aj na obed modli sa každý večer a nikdy neprestaň. 

Čítaj Bibliu každé ráno, čítaj ju aj na obed, čítaj ju  každý večer a nikdy neprestaň. 

Chváľ Pána každé ráno, chváľ Pána aj na obed, chváľ Pána každý večer a nikdy neprestaň. 
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Na prelome rokov sa zvykneme 

zastaviť a zaspomínať, podumať 

nad prežitým, zamyslieť sa nad 

zmyslom uplynulého... Takto si 

na časy minulé spomína Dušan 

Horváth z Bratislavy  

Cesta z Bratislavy 

Mnohí tunajší rodáci odišli a presťahovali sa za 

prácou do väčších miest, napr. Hlohovec, Trnava 

alebo Bratislava. Pri rôznych príležitostiach, 

napr. krsty, birmovky, svadby, pohreby alebo 

takzvané hody (po správnosti vysviacka kostola) 

prichádzali späť aj so svojimi rodinami na 

návštevu za rodinnými príslušníkmi, na služby 

Božie, deti na prázdniny, ale aj pomáhať pri práci 

na poli, v záhrade alebo vinohrade. Ja si tiež 

spomínam na také cestovanie. Mnohých ťahala 

aj potreba byť medzi svojimi vo viere, pookriať 

v inom, duchovne bližšom prostredí v porovnaní 

s mestom.  

Cestovali sme vlakom z Bratislavskej hlavnej 

stanice, na ktorú sme sa dopravili trolejbusom 

a električkou. Tie neboli také pohodlné ako dnes. 

Električka mala na oboch stranách vozňa plošinu 

bez dverí. Niektorí odvážlivci naskakovali 

a vyskakovali za jazdy. Vo vnútri sedeli cestujúci 

na drevených laviciach, bol tam sprievodca, ktorý 

predával a dieroval (cvikal) lístky klieštikmi. Keď 

mala električka odísť zo zastávky, sprievodca 

potiahol za šnúrku vysoko pod stropom, zaznel 

zvonec a vodič vedel, že sa môže pohnúť. Vodič 

riadil rýchlosť električky pákou, ktorou točil 

dookola. Mohol zazvoniť zvoncom, ale takým 

silnejším, aby vedeli naokolo, že ide električka.  

Na stanici bolo rušno. Bolo tam ľudí ako maku, 

ktorí sa niekam ponáhľali, skoro každý s nejakou 

batožinou – s hnedými kartónovými kuframi 

spevnenými lištami, s batohmi väčšinou zelenej 

farby s remienkami. Nosili aj koše previazané 

utierkou, batohy – niečo zabalené v konopnej 

plachte, ktoré ženy nosili na chrbte, opletané 

demižóny, alebo krabice previazané šnúrou. 

Dnes ľudia nosia úhľadné kufre na kolieskach, 

cestovné tašky, alebo športové batohy. Cestovný 

lístok bol malý obdĺžnik z tvrdého papiera, na 

ktorom bol vyznačený cieľ cesty, na našich 

lístkoch: Siladice. Čo je trochu čudné, lebo 

najbližšia dedina pri stanici boli Dolné Zelenice. 

Aj poštu majú v Siladiciach. Možno tam bývalo 

v tom čase viac ľudí.  

Prešli sme podchodom na nástupište, kde stál 

vlak s vagónmi tiež s plošinou ako mali 

električky, ale menšou, pričom nebola zo strán 

ničím krytá. Vagóny boli malé v porovnaní 

s dnešnými, mali drevené lavice a v zime sa 

vykurovali pieckou na uhlie, do ktorej prikladal 

sprievodca.  

Vlak ťahal parný rušeň, alebo inak povedané 

parná lokomotíva. Tá mala vpredu malé kolieska, 

potom tri alebo štyri veľké, na obvode 

s červenou farbou. Nad kolesami bol obrovský 

kotol, vpredu komín, z ktorého sa valil dym. Bola 

tam kabína pre rušňovodiča a kuriča a vzadu 

tender (zásobník) na uhlie. Parný rušeň 

spotreboval veľa vody, preto na veľkých 

staniciach boli vodovody pre rušne. Bol to stĺp 

s rúrou a na konci bol nástavec, ktorý sa podobal 

na sloní chobot, to aby po otočení voda mohla 

natiecť do rušňa.  Jeden taký bol donedávna 

v Leopoldove. Okolo rušňa stále chodil 

rušňovodič s veľkou olejničkou a mazal všelijaké 

kolieska, aby rušeň dobre fungoval.  

Dostali sme voľno. Ruka semafora sa zdvihla 

a my sme vyštartovali. Dnes je už svetelná 

signalizácia. Rušeň pravidelne fučal a okolo 

vagónov sa mihal dym z lokomotívy. Pri trati boli 

drevené telegrafné stĺpy s bielymi izolantmi (to 

aby nič nerušilo telegrafný signál) a telegrafné 

drôty sa „pohupovali“. Pri stĺpe boli najvyššie, 

smerom k stredu medzi stĺpmi sa prehýbali na 

najnižšie miesto. Keď išiel vlak rýchlo, aj vlnenie 

drôtov sa zrýchlilo. Za tmy pri pohľade z okna 

bolo vidieť ako sa vonku mihajú svetielka sadzí, 

ktoré ešte nevychladli. Do vlaku sa neoplatilo 

nastúpiť v bielej košeli. Sadze z bielej košele 

urobili za chvíľu šedivú. Kto otvoril okno za jazdy, 

tomu mohla sadza vletieť do oka, čo nebolo 

veľmi príjemné. Sprievodca vo vlaku mal silnejšie 

kliešte na precviknutie pevného kartónového 

lístka. Vlak nešiel veľmi rýchlo a stávalo sa, že 

ľudia vo vlaku a na poli alebo pasienku sa 

spoznali a zakývali si. Na každej stanici bol húf 

ľudí (viac ako dnes), jedni vystúpili, druhí 

nastúpili. Počas cesty mohli dospelí porozmýšľať 

nad svojim životom, kam spejeme, nad 

prítomnosťou Boha počas životnej púte, 

prípadne nazrieť do spevníka alebo sa pomodliť.  
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Konečne Leopoldov! Rušná stanica. Ozvali sa 

výkriky: teplé párky, studené pivooo. To boli 

čašníci zo staničnej reštaurácie, čo ponúkali 

občerstvenie cestujúcim. Zastavovali tu aj 

rýchliky. Dalo sa tu prestúpiť do viacerých 

smerov. My sme vystúpili, náš ďalší vlak nás 

zaviezol do prvej stanice od Leopoldova s peknou 

staničnou budovou, v ktorej býval prednosta 

stanice. Tento vlak bol iný – motorový s dvoma 

alebo troma vozňami. V „motorke“ bolo 

príjemne teplo od motora, ale bolo tam cítiť 

naftu. Zo stanice sa išlo pešo alebo autobusom. 

Cestovanie nebolo bežnou záležitosťou, trvalo to 

pomerne dlho spolu s cestou na stanicu a zo 

stanice. Bol to nezabudnuteľný zážitok. A bol aj  

rozdiel medzi mestom 

a dedinou – iné zvuky, na 

dvore hlučná hydina, v stajni 

krava, koza, v chlieve prasa, 

pes, mačka, tam hore holuby. 

Na vodovod sme mohli 

zabudnúť – naťahaj si alebo vytiahni si zo studne. 

Aj taká samozrejmosť ako modlitba pred jedlom 

mala iný, takmer sviatočný význam. Keď si 

uvedomíme, koľko naši predkovia aj kvôli svojej 

evanjelickej viere vytrpeli a prekonali rôzne 

strádania a nepriazne, tak prirodzene v nás 

zosilnie odhodlanie pokračovať v ich šľapajach. V 

našej pretechnizovanej a pohodlnej dobe k tomu 

stačí tak málo .... viera v Boha.  

Dušan Horváth
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Správy o činnosti zboru 

Pokrstili sme Martina, Gabrielu a Matiasa 

Páleníkových 12.9. v Horných Zeleniciach  

 

Pokrstili sme Olíviu Lančaričovú 26.11. 

v Siladiciach. 

 

V našom kostole sa 7.10. zosobášili Barbora 

rod. Miškolciová a Ivan Kršák. 

V období uplynulého cirkevného roka sme sa 

v našom zbore pre túto časnosť rozlúčili s Júliou 

Šarvaicovou, Martou Rášovou, Vilmou 

Horváthovou, Helenou Lenghartovou, 

Milanom Mesárošom, Michaelou 

Gašparovičovou, Viliamom Ostrčilom a Etelou 

Markovou. Zostávajú v našich trvalých 

spomienkach a v Božích milostivých rukách. 

So začiatkom nového školského roku sa začalo 

aj vyučovanie novej skupiny konfirmandov. 

Zapísaných máme 7 detí narodených v roku 

2005. 

Naše deti sú vedené ku viere 

aj v školách na hodinách 

náboženstva a to v piatich 

skupinách na základných 

školách v Siladiciach, 

Dolných Zeleniciach (2 

skupiny), Šúrovciach a Maduniciach. 

Deti navštevujú aj besiedku v Siladiciach.  

Deti k práci prijali požehnanie na bohoslužbách 

na začiatok školského roka 3. septembra. 

 

S dospelými sa okrem bohoslužieb stretávame 

aj na nacvičovaní piesní z Evanjelického 

spevníka a Funebrálu. 

Spevokol Ratolesť  pravidelne nacvičuje. 

Vystupoval pri viacerých oslavách v domácich 

kostoloch v Horných Zeleniciach a Siladiciach, 

tiež na seniorálnej oslave „Oslobodení Božou 

milosťou“ pri 500-ročnici reformácie a úspešne 

sa zúčastnil aj Dištriktuálneho podujatia 

Festival chrámovej piesne vo Zvolene. 

 

Pekné zážitky nám Pán požehnal aj na 

zborovom výlete 15. septembra, keď sme 
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navštívili kostoly a zbory v Žiari 

nad Hronom, Kremnici a 

Radvani. Bol to zájazd 

usporiadaný spolu so zborom 

Trnava – Sereď. 

15. októbra sme zasvätili 225. výročie 

posvätienia chrámu Božieho v Horných 

Zeleniciach za prítomnosti hosťujúceho teológa 

Ivana Viliama Klinku. 

Náš zbor sa zapojil aj do organizovania 

Seniorálneho dňa v Modre – Kráľovej a to 

finančnou zbierkou, napečením zákuskov a 

kultúrnym 

príspevkom ku 

programu. Sestry 

z nášho zboru sa 

pripojili k tomuto 

podujatiu 

vypracovaním 

výšiviek s 

motívom 

Lutherovej ruže a 

mládež zdobením 

keksíkov s 

rovnakým 

motívom.  

500. výročie reformácie sme oslávili 

bohoslužbami v domácich kostoloch 31.10., 

tiež účasťou na ústrednej oslave, korou boli 

slávnostné bohoslužby v Petržalke v ten istý 

deň. 

Hody v Siladiciach sme zasvätili slávnostnými 

bohoslužbami s hosťujúcim kazateľom 

teológom Andrejom Maťašom a vystúpením 
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spevokolu Ratolesť. Na nádvorí kostola sme 

zasadili strom reformácie - magnóliu 

veľkokvetú,  a to v rámci 

celocirkevného projektu 500 

stromov 

reformácie. Špeciálnym 

hosťom pri tejto výsadbe bola 

najstaršia cirkevníčka nášho 

zboru, 101 ročná Anna Šimonáková, ktorá 

strom aj darovala.  

V uplynulom období sme pokračovali 

s upravovaním nádvoria siladického kostola – 

urobený je chodník za kostolom, nasypaná 

nová potrebná vrstva zeme a vysadená zeleň.  

Ďakujeme Milošovi Páleníkovi z Horných 

Zeleníc za darovanie lipy, ktorá rastie pred 

kostolom ako strom reformácie č.201. 

 

Ďakujeme za milodary na 

Spravodaj: 

Synak Michal, Repka Ján 175, Synak Ivan, Synak 

Milan 84, Machajdíková Elena, Krištanová 

Mária, Synaková Elena, Klementová Milota, 

Kollárová Alena, Ondrejičková Elena, 

Roháčková Emília, Lenghart Radovan, Vargová 

Eva, Sekerešová Viera z Horných Zeleníc, 

Synaková Eva zo Šulekova, 

rodina Slížiková a Jurčo Vladimír z Trnavy, 

Bullová Mária a Mišovičová Božena z Dolných 

Zeleníc, 

Nosková Pavla, Sekerešová Mária, 

Baranovičová Amália, Šimonákov Emília, 

Vargová Ľudmila, Bojnák Vladimír, Bojnák 

Daniel, Štrba Ján zo Siladíc, 

Synaková Zuzana z Dolného Kubína  

Kozolková Darina z Vlkoviec 

  

Rozpis Služieb Božích  

Dátum Nedeľa Horné Zelenice Siladice 

10.12.2017 2. nedeľa adventná 10,00 hod. 

Inštalácia zborovej farárky 

 

17.12.2017 3. nedeľa adventná 10,30 hod. . + VP 9,00 hod. + VP 

24.12.2017 4. nedeľa adventná 

Štedrý večer 

10,30 hod. a 16.30 hod. 15,00 hod.  
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25.12.2017 1. slávnosť vianočná 

Narodenie Pána 

10,30 hod 9,00 hod. 

26.12.2017 2. slávnosť vianočná 

Pamiatka mučeníka Štefana 

10,30 hod. + VP 9,00 hod. + VP 

31.12.2017 Nedeľa po Vianociach a 

Závierka občianskeho roka 

10,30 hod. a 17.00 hod. 9,00 hod. a 

16.00 hod. 

1.1.2018 Nový rok, 

Obrezanie Krista Pána  

10,30 hod.  9,00 hod 

6.1.2018 Zjavenie Krista Pána mudrcom 10,30 hod.  9,00 hod.  

7.1.2018 1. nedeľa po Zjavení 10,30 hod.  9,00 hod.  

14.1.2018 2. nedeľa po Zjavení 10,30 hod.  9,00 hod.  

21.1.2018 3. nedeľa po Zjavení 10,30 hod.  9,00 hod.  

28.1.2018 Nedeľa Deviatnik 10,30 hod.  9,00 hod.  

4.2.2018 Nedeľa po Deviatniku 10,30 hod.  9,00 hod.  

11.2.2018 Predpôstna nedeľa 10,30 hod.  9,00 hod.  

18.2.2018 1. pôstna nedeľa 10,30 hod.  9,00 hod.  

25.2.2018 2. pôstna nedeľa 10,30 hod.  9,00 hod.  

4.3.2018 3. pôstna nedeľa 10,30 hod. + VP 9,00 hod. + VP 

 

Poznámky: VP 3. adventnú a 3. pôstnu nedeľu po bohoslužbách; VP 2. Slávnosť vianočnú v rámci 

bohoslužieb; Inštaláciu vykoná seniorka Doc.ThDr. S. Horňanová, PhD; Slávnostným kazateľom pri 

inštalácii bude Doc.PhDr.M.Klátik, PhD; 

Adventné večerné bohoslužby o 15h Horné Zelenice štvrtok 7., 14. a 21. 12. 

Adventné večerné bohoslužby o 15h Siladice streda 6., 13. a 20. 12. 

Nácvik vianočného detského program: Horné Zelenice – sobota 11h (9.,16. a 23.12.), Siladice – streda 

16h (6.,13. a 20. 12.) 

Besiedka – Siladice, streda 16h 

Konfirmačná príprava – piatok 17.15h 

Nácvik spevokolu Ratolesť – piatok 18h 

Pôstne večerné bohoslužby : HZ - štvrtok 17h – 15.2., 22.2., 1.3.2018;  Siladice - streda 17h - 14.2.,21.2., 

28.2.2018 

Do pozornosti koncerty: 17.12. Siladice o 15h Ratolesť, 28.12. HZ o 17h Lastovičky 
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