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Už je to vyše roka, čo sa pominuli moji starí rodičia 
z otcovej strany. Okrem množstva spomienok na 
spoločne prežité chvíle a duchovné poklady mi po nich 
zostal aj jeden malý zažltnutý obrázok - kaligrafia, na 
ktorej sa píše: 

„Onť musí růsti, já pak menšiti se. Jan 3:30 “ 

Mám rada kolobeh roka v prírode, ktorá je pre mňa 
najväčším chrámom Božím. Od jari, kedy sa všetko 
prebúdza zo zimného spánku, tlačí zo zeme a pučí, cez 
naberanie sily potrebnej pre splodenie potomstva či 
úrody, dozrievanie ovocia, dospievanie potomstva, 
zásobenie sa na zimu až po uloženie sa na zimný 
spánok, ktorý pre mnohé rastliny i živočíchy znamená 
smrť. 

Peter Wohlleben vo svojej knihe „Tajný život stromov“ 
veľmi pútavo a zrozumiteľne píše o potrebách 
stromov, ich životnom cykle, dalo by sa povedať, že o 
ich starostiach a radostiach. Rozoberá potreby 
zdravého lesa, ktorý je spoločenstvom stromov. Strom 
nepotrebuje len vhodnú pôdu, vodu, vzduch a svetlo, 
ale aj spoločenstvo iných stromov, ktoré ho 
„vychovávajú“. Dospelé stromy usmerňujú rast tých 
mladých. Obmedzovaním prístupu svetla, ktorého 
energia je potrebná pre výrobu živín stromu, 
spomaľujú jeho rast, ktorý by mohol byť v opačnom 
prípade veľmi 
rýchly. Rýchly rast 
znamená redšie 
drevo, ktoré je 
menej odolné 
voči nepriazni 
počasia, voči 
chorobám 
a škodcom. Pán 
Wohlleben však píše aj o stavoch, kedy spoločenstvo 
stromov pomáha poškodeným a chorým jedincom. 
Cez prepojenia koreňových systémov posielajú zdravé 
stromy tým chorým základnú živinu - roztok cukrov. 
Alebo aj o stavoch, keď jeden strom, ktorý napadnú 
škodce, informuje o svojom trápení iné stromy v okolí 
prostredníctvom akéhosi vzdušného alarmu  - 
vylučovaním špecifických látok do vzduchu.  

...a keď strom dokončí svoju pozemskú púť a zrúti sa 
na zem, zmení sa na prach – pôdu, ktorá je plná 
potrebných látok pre vznik nového života, vyklíčenie 
a rast nového semenáčika.  

Celou knihou sa nesie dvojaké posolstvo:  

 stromy potrebujú k zdravému životu vhodné 
materiálne podmienky – pre nás viditeľné, ale aj tie 
neviditeľné, ktoré im prináša spoločenstvo ostatných 
stromov 
 život človek je krátky na to, aby sme videl jeden 
život stromu. Storočný strom z pohľadu stromu, 
väčšinou ešte nie je dospelý a už vôbec nie starý. 
Z pohľadu spoločenstva stromov máme ešte veľmi 
veľké medzery v chápaní vývoja a života zdravých 
lesov. Zatiaľ sa k nim správame ako k jarnému šalátu, 
ktorý zjeme skôr, ako stihne poriadne vyrásť. 

A tak je to aj vo svete ľudí: 

Pre život potrebujeme vhodné materiálne – viditeľné 
podmienky a rovnakou mierou aj spoločenstvo iných  
– neviditeľné podmienky. Rodičia sa snažia zabezpečiť 
pre svoje deti to najlepšie, vychovávať ich, aby boli 
dostatočne silné a odolné. Dávajú im materiálne veci 
a svojím príkladom návod, ako žiť a prežiť život. 
Spoločenstvo iných ľudí ich môže a má usmerňovať, 
aby rýchlou a jednoduchou cestou nespôsobili bolesť 
sebe a okoliu...  

V dnešnej dobe, kedy sa všetko prepočítava na 
peniaze mám tendenciu požičané vrátiť. Môj otec ma 
už mnohokrát  poučil (a snáď už naučil), že vklad do 
rodiny sa nevracia tomu, kto ho poskytol, ale dáva sa 
ďalšej generácii. Myslím, že to môžeme smelo 
aplikovať aj mimo hraníc rodiny. 

Dávajme sa práve vyrastajúcej generácii našich 
potomkov. Buďme pre nich pôdou i spoločenstvom, 
aby sa mohli prebudiť, rásť a prinášať zdravé ovocie 
pre ďalšie generácie. Tak budeme mať možnosť 
naplniť Boží plán, ktorý z našej krátkej púte tu na Zemi, 
nemáme šancu pochopiť.  

Anna Šándorová 
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Lk 2, 42 – 52 “Keď mal Ježiš dvanásť rokov a 

jeho rodičia šli do Jeruzalema podľa obyčaje 

veľkonočnej slávnosti (vzali Ho so sebou), ale 

keď sa po skončení (slávnostných) dní vracali, 

zostalo dieťa Ježiš v Jeruzaleme; rodičia však 

nevedeli o tom, ale sa domnievali, že je v 

zástupe pútnikov, prešli deň cesty a hľadali Ho 

medzi príbuznými a známymi. A keď Ho 

nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali 

Ho. Po troch dňoch našli Ho v chráme sedieť 

medzi učiteľmi, počúvať a spytovať sa 

ich. Všetci, ktorí Ho počúvali, žasli nad Jeho 

rozumnosťou a nad Jeho odpoveďami. Keď Ho 

uvideli, preľakli sa. A matka Mu povedala: 

Synu, čo si nám to vykonal? Ajhľa, Tvoj otec a 

ja s úzkosťou sme Ťa hľadali. Odpovedal im: Čo, 

že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím 

byť vo veciach svojho Otca? Ale oni nerozumeli 

slovám, ktoré im povedal. Potom išiel s nimi, 

prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka 

však zachovávala všetky tie slová v srdci. A 

Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol 

milý Bohu aj ľuďom.” 

Moji kamaráti – manželský pár s dvomi 

malými deťmi sa pred rokom presťahovali z 

veľkého mesta na strednom Slovensku do 

väčšieho mesta na východnom Slovensku. 

Keďže potrebujú od septembra svojho synčeka 

zapísať do prvého ročníka základnej školy, 

spýtali sa priateľov na radu ohľadom nejakej 

dobrej školy v ich meste. V priebehu dvoch dní 

im cestou facebooku prišli odporúčania na až 

11 rozličných škôl! 

 Keď je v pekárni na poličke jeden 

voňavý chlebík, s pôžitkom sa z neho nasýtime. 

Ale keď tam na poličke stojí 15 rovnako 

voňavých chlebíkov za rovnakú cenu, stojíme 

hladní až kým sa nerozhodneme, ktorý by bol 

práve pre nás. 

Ponúk je dnes mnoho. Aj keď ide o 

školy, do ktorých môžeme zapísať svoje deti 

alebo sa sami v nich učiť, aj keď ide o 

počet/nespočet faktorov, ktorým dovolíme, 

aby ovplyvnili a tiež takých, ktoré bez ohľadu 

na našu vôľu aj tak ovplyvňujú rast, výchovu, 

dospievanie, dozrievanie našich detí, mládeže 

aj nás samých. 

Otvárame Bibliu, chceme sa učiť od 

Ježiša.   

Hľadáme ho v Nazarete, kde vyrastal 

pri Jozefovi a Márii. Iste ho ovplyvnilo aj toto 

mesto a celá Galilea, ktorú D. Rops opisuje ako 

oblasť „ ...pôsobiacu dojmom bohatstva 

a krásy. Z nazaretských vŕškov je prekrásny 

pohľad na Ezdrelonskú rovinu, ktorú nazývajú 

palestínskou Kaliforniou. Ihrajú tam ako na 

šachovnici všetky odtiene zelenej. V diaľke na 

západe sa trblieta Stredozemné more. Na 

severe je zasnežený vrch Hermon a na juhu 

okrúhla hora Tábor a za ňou reťaz vrchov 

Samárie. Na východe sa dvíhajú z jazera 

pohoria Decapolu.“ Ježiš ako remeselnícke 

dieťa v malom mestečku mal isteže kontakt 

s prírodou často a rád, veď sa utiekal do 

samoty prírody aj neskôr, v čase svojho 

verejného pôsobenia. V súčasnosti treba 

mladých brať do prírody, organizovať im čas 

vonku, mimo mesta. Príroda je výrečným 

a múdrym učiteľom a väčšina jej pútavých 

lekcií je práve o Bohu Stvoriteľovi. 

O detailoch z Jeho detstva a mladosti 

sa z Biblie dozvedáme málo. Môžeme 

predpokladať, že mladý Ježiš dostal takú 

výchovu ako všetci mladí Izraelčania tých čias. 

Školy záviseli od synagóg. Deti sedeli na zemi 

okolo zvitku Zákona a zborovo opakovali verše 

Písma, kým sa ich nenaučili. Z toho vyplýva, že 

školy boli príliš zamerané na zbožnosť a vieru 

v Boha. Sme vďační za možnosť učiť aj dnes 

deti o Pánu Bohu v školách. Metodika práce sa 

v porovnaní s prvým storočím v mnohom 

zmenila, pracovné podmienky a pomôcky sú 

v porovnaní s tými starými priam ideálne. 

Využívajme to všetko s vďačným nadšením. 

Mnoho vzácnych semien je denne zasiate do 

pôdy detských sŕdc na hodinách náboženstva 

s nádejou vzrastu, sprevádzané modlitbou 

a nádejou Božieho požehnania. 
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V rodinách sa deti učili predovšetkým 

remeslám v súlade s rabínskym príslovím : „Kto 

nenaučí svojho syna nijaké remeslo, naučí ho 

kradnúť.“ Jediná príhoda, z ktorej sa 

dozvedáme o Ježišovom detstve nám ale 

svedčí o tom, že deti boli aj v rodinách 

vyučované ku viere, a to príkladom dospelých.  

Ježiš mal práve dvanásť rokov. Dvanásťročný 

Žid sa stával „Bar Micva“ – „Syn Zákona“. 

Musel sa podrobiť jeho podrobným 

predpisom. Dvanásťročný Ježiš putoval 

s rodičmi do Jeruzalema na veľkonočné 

sviatky. Dodržiavali v rodine zákon a obyčaje 

a  zapájali  do  toho  aj deti.   Deti sa dodnes   

radi 

zúčastňujú obradov, ceremónií. Veď sa pri 

vlastnej účasti najlepšie naučia. Deťom sú 

obrady blízke a milé aj preto, že sa podobajú 

hre, ktorej sa zúčastňujú aj dospelí a hrajú pri 

tom hlavnú úlohu. Tak „hrajme“ svoje úlohy 

v obradoch vážne, s účasťou srdca, aby 

mladým bolo jasné komu a prečo. Budú 

nasledovať dobrý príklad. 

V jeruzalemskom chráme pod 

stĺporadím učitelia Zákona vyučovali žiakov. Aj 

deti sa zamiešali medzi nich a niekedy im 

dovolili dávať otázky. O tomto svedčia nielen 

kresťanské a židovské, ale aj iné historické 

pramene. Jozef Flávius píše, že aj on sa ako 

chlapec zúčastnil týchto debát. Ježiš tam bol 

tiež, medzi učiteľmi zákona ako dvanásťročný 

chlapec a mohol sa rozprávať s učenými 

o kráľovstve nebeskom. Tak sa tam zahĺbili do 

debaty, že zostal v Jeruzaleme aj bez rodičov, 

ktorým tri dni trvalo kým ho našli v chráme.  

Všetci sme už museli odpovedať na 

neutíchajúce otázky zvedavých detí. Vedia byť 

skutočne podnetné,  vedia byť aj poučné, vedia 

nás prekvapiť, vedia nás zahanbiť...  V každom 

prípade je kladenie otázok znakom pohybu 

a môže to byť pohyb smerom hore, ak sú 

otázky kladené na správnom mieste, ak 

odpovede hľadáme od dobroprajných ľudí. 

Odpoveďou na tie najpodstatnejšie otázky je 

Pán Boh.  V tom spočíva múdrosť výchovy. 

Smerom ku Bohu sa dobre rastie. Jedine pohyb 

smerom k Bohu je skutočne rastom, 

dozrievaním, dospievaním. 

Ježiš bol dobrým chlapcom a je 

výborným Bohom. Už kým bol v tele chlapca 

„všetci, čo ho počúvali, žasli nad jeho 

múdrosťou a odpoveďami.“(Lk2,47) Potom 

nám celú svoju náuku nechal v Biblii. 

Uprostred množstva rôznych možností 

a ponúk my siahajme po tejto vzácnej knihe ku 

správnemu dospievaniu, ku skutočnej 

múdrosti. „Gréci hľadajú múdrosť, ale my 

kážeme Mesiáša ukrižovaného... Božiu moc 

a Božiu múdrosť.“(1Kor 1,22-24) 

Plody duchovného dozrievania sú 

večné.   

OKo 

„Pane, obkoles moje deti priateľmi 

a dospelými, ktorí ich nasmerujú k Tebe.“ 

 

"Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu 

posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-

nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a 

všetko, čo robí, sa vydarí. Nie tak bezbožníci; ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. A preto 

neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Lebo vie Hospodin o 

ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby ." 
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Čo je kronika? 
 
Kronika ako taká 
je historikmi 
považovaná za 
rozprávajúci 
prameň, ktorý 
vznikol z vôle 
zadávateľa 
(inštitúcie) alebo 
autora, ktorý 
obsahuje 
záznamy spájané 
do chronologických radov. Jej cieľom je 
zachytenie a hodnotenie historických 
udalostí a interakcií odohrávajúcich sa na 
určitom území (regióne, obci, farnosti, škole, 
rodine) alebo v spoločenstve ľudí 
združujúcich sa na základe spoločného 
záujmu (hasiči, ochotníci) v určitom čase. Nie 
je preto možné používať označenie „kronika“ 
pre súčasné spracovanie dávnej histórie. 
Potom sa už jedná o „históriu“, „pojednanie“ 
apod. 
 
Toľko definícia a uvedenie do problematiky. 
Aj naša cirkevná jednotka má svoju kroniku. 
Sú v nej uvedené všetky udalosti, ktoré sa 
odohrali za posledné roky. Nájdete v nej 
veci veselé, vážne a aj smutné. Fotografie 
mnohých, ktorí už nie sú medzi nami. 
Nakoniec zistíte, že naša cirkev a jej členovia 
vykonali mnoho dobrého a užitočného pre 
prospech cirkvi a aj pre svoju vlasť. 

 
Kronika nie je utajená vec. Je prístupná pre 
všetkých, ktorí prejavia záujem o jej obsah. Je 
uložená u súčasného kronikára, ktorý 
priebežne vykonáva zápisy o činnosti zboru. 
Tiež máme kroniku od roku 1956 až do roku 
1992 spracovanú v elektronickej podobe, za 
čo vďačíme Bohumilovi Proksovi. Vložili sme 
ju na internetovú stránku nášho zboru 
zelenice.ecav.cz, kde si ju môžete hocikedy 
prezrieť. Uvedená stránka oboznamuje 
nielen s históriou, ale aj s prítomnosťou a tiež 
o pripravovaných aktivitách cirkevného 
zboru. Nájdete tu všetky informácie, ktoré 
potrebujete k činnosti zboru. 
 
Kroniku nie je možné požičať domov. Ak 
prejavíte záujem o jej prezretie, je potrebné 
sa ohlásiť u zborovej farárky, ktorá rozhodne 
o vhodnosti a užitočnosti oboznámenia sa 
s kronikou zboru. Po jej kladnom vyjadrení dá 
pokyn kronikárovi, s ktorým si dohodnete 
termín nazretia do kroniky. 
 
V súčasnej dobe je kronikárom zboru Martin 
Štrba, bytom Siladice č.199 a dohovoriť si 
s ním návštevu môžete (po súhlase zborovej 
farárky) na čísle 0905 531555. Tiež budeme 
vďační za fotografie a príspevky do kroniky, 
ktoré ešte nemáme. 
Tešíme sa na návštevu. 

                                                   Spracoval: M.Š. 

 

Modlitba na pôste obdobie 

Neuhol si, hoci Ťa pravda stála veľa 

Pane Ježiši, Ty najlepšie vieš, ako je nám ľuďom 

ťažko zostať verným pravde, aj napriek tomu, že 

ju mnohokrát dobre poznáme. Vieme, čo je 

dobré, aj to uznávame, ale často robíme to, čo je 

horšie. Odpusť nám, ak pre nás znamená osobný 

prospech viac ako pravda. Odpusť, ak nám viac 

záleží na tom, ako nás vidia ľudia a menej už na 

tom, ako nás vidíš Ty. Neuhol si, hoci Ťa pravda 

stála veľa. Zomrel si, aby si bol poslušný svojmu 

Otcovi, Ty sám si Pravda. 

Zmocňuj aj nás svojim duchom, aby sme i my stáli 

v poslušnosti a pravde. Daj nám odvahu robiť aj 

dnes veľké veci. Posilni nás, aby sme žili v pravde. 

Veď nás k tomu, aby sme sa vzdali svojej pravdy, 

ktorú deň čo deň presadzujeme a žijeme. Pane 

Ježiši Kriste, daj nám poznať pravdu o Tebe. Daj 

nám poznať, že Ty sám si Pravdou. Buď s nami 

a daj nám odvahu Teba ako jedinú Pravdu 

zvestovať v našich rodinách a vo svojom okolí. 

(z knihy  Martina Šefranka „Keď chýbajú slová“, 

vydavateľstvo Tranoscius) 

pripravila Soňa Lopuchová 
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Jarný zázrak 
V úvodníku som písala, že príroda je pre mňa 
najväčším chrámom Božím. Vždy žasnem nad 
dokonalosťou Bohom vytvoreného systému 
a rovnováhou, ktorá sa neustále vyvíja a mení.  

Keď som bola na materskej dovolenke, mala som 
viac času venovať sa svojej malej zeleninovej 
záhradke a experimentovať v nej. Dostala som sa 
k informáciám o permakultúre a tak som 
skúšala... 

Čo to tá permakultúra je, už dnes mnohí viete – 
píše sa o tom v časopisoch i na internete. Existuje 
veľa definícií, no pre mňa je ekvivalentom tohto 
slova „trvalo udržateľný systém“ a je jedno, či sa 
jedná o záhradu alebo urbanistický priestor. 
Alebo inak: každá jedna súčasť nášho sveta 
ovplyvňuje svoje okolie a čokoľvek urobím, bude 
to mať dopad na moje okolie – niekedy okamžitý, 
inokedy až o istý čas a výsledky niektorých svojich 
činov nemáme šancu zažiť, pretože náš život je 
relatívne krátky. V záhradách chceme mať „čisto“ 
a pekne ako na obrázku – žiadna burina, rovné 
riadky, jednoliate hriadky, pevnú a bohatú úrodu. 
Ak sa pozeráme iba na okamžitý výsledok, 
použijeme rýchle riešenia – priemyselné hnojivá 
a postreky. No a výsledok možno vidieť napríklad 
aj o pár kilometrov južnejšie od Zeleníc – na 
Žitnom ostrove okrem iných problémov zistili, že 
koncentrácie škodlivín vo vode pochádzajúce 
z hnojív a postrekov presiahli bezpečný limit. 
Každý hospodár použil podporné a ochranné 

prostriedky podľa návodu, v povolenom rozmedzí 
a na jeho pozemku je všetko v poriadku. Tak to 
urobili všetci susedia. Ale nakoniec to všetko 
spláchol dážď do tej istej spodnej vody...  

...a pritom by možno stačilo zľaviť zo svojich 
zbytočných nárokov na krásu zeleniny a ovocia 
a s pokorou využívať to, čo Boh tak dokonale 
stvoril: vzájomné ovplyvňovanie (v tomto 
prípade) rastlín navzájom.   

Ako každá mama, chcela som pre svoju rodinu len 
to najlepšie, a preto som sa snažila zistiť čo 
najviac o tom, ako v záhrade využívať tie úžasné 
vzťahy, ktoré vymyslel Stvoriteľ.  

Odskúšala som si, ktoré rastliny prospievajú pri 
svojich susedoch a ktorým sa vďaka susedom 
nedarí. Ale tiež som zistila, že žiadna bezúdržbová 
záhrada neexistuje, každej treba venovať svoj čas, 
energiu a lásku (vynašla som teplú vodu, však?!). 
Takže ponúkam vám to, čo sa mi osvedčilo – jarný 
záhon: 

Na pripravenú hriadku ako „biblický“ rozsievač 
rozhodím semienka červenej reďkovky a rôznych 
druhov šalátu, semienka jemne hrabľami 
zapracujem do pôdy a ešte tam posadím aj 
cibuľku – sadzačku. Celú hriadku mierne utlačím 
latou a prikryjem bielou netkanou textíliou... 
a čakám na Boží zázrak, ktorý sa koná s každou 
vyklíčenou rastlinkou! Burina má malú šancu, 
keďže rastlinky rastú nahusto. Čo dorastie do 
vhodnej veľkosti, zjeme. Niektoré rastlinky šalátu 
použijem ako priesady a rozsadím po okrajoch 
iných záhonov. Netkaná textília chráni cibuľku 
pred kvetárkou cibuľovou, ktorej larvy cibuľku 
vyžierajú a tiež udržiava potrebnú vlhkosť pôdy. 
Nevýhodou je, že ak ju nestihnem včas podoprieť 
vhodnou oporou, cíbiky sú polámané. Ale aj tak 
sa dajú jesť :-) 

 

...za pokrmy, ktoré jeme, 

Pane Bože ďakujeme 

ó, ráč nám ich stále dávať 

a celý svet požehnávať 

Amen 

 

Anna Šándorová 
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Spomienka na nenápadné osobnosti hornozelenického mikrosveta 

 

Osmičkové roky akoby boli niečím magickým, 

keď sa toho udeje akosi „o niečo viac“ ako 

v rokoch s inou číslicou. Svedčia o tom 

pozitívne i negatívne udalosti z našich dejín – 

stačí pripomenúť roky 1848, 1918, 1938, 

1948 a 1968. V mikrosvete našej 

hornozelenickej histórie a cirkevného zboru 

bol rok 2008 spojený s odchodmi troch 

verných služobníkov cirkvi. Jána Synaka, Pavla 

Synaka z fílie Siladice a Jozefa Havlíka. 

Z časnosti do večnosti odišli akoby naraz – 

počas prvých troch mesiacov roka. Pri 

desiatom výročí ich odchodu z tohto sveta si 

na nich teraz spomenieme. 

Ján Synak (*7. jún 1914 Horné Zelenice – †11. 

január 2008 Horné Zelenice) pôsobil 

v cirkevnom zbore v Horných Zeleniciach ako 

kurátor celých 40 rokov, od roku 1953 do 

roku 1993. Potom prevzala jeho prácu dcéra 

Darina. Stále však bol aktívnym členom 

cirkevného zboru a zúčastňoval sa na 

Službách Božích i na slávnostných 

stretnutiach cirkevného zboru. Veľmi 

zaujímavé a nevšedné spomienky začal Ján 

Synak písať na sklonku života. Bolo to v čase 

jeho deväťdesiatky, keď sa pri rozhlasovom 

rozhovore rozpomínal na viaceré témy 

z minulosti Horných Zeleníc. Prišlo však 

povzbudenie vtedajšieho zborového farára 

Petra Faboka. Jedna spomienka prekryla inú, 

a tak sa Ján Synak rozhodol aj na spomínaný 

popud všetko upratať a ako sa hovorí, dať na 

papier. Linajkové dvojstránky sa postupne 

zapĺňali úhľadným písmom a prepis do 

podoby textu a vydanie prišli na rad o rok 

neskôr, v roku 2005. Kniha s názvom 

Spomienky a pamäti 1921 – 2002 od Jána 

Synaka je cenným dokumentom jeho 

životných peripetií, dejín obce, cirkevného 

zboru, no unikátnym spôsobom zachytáva 

napríklad prímená (resp. prezývky) 

obyvateľov Horných Zeleníc, v ktorých, ako 

vieme, bolo potrebné používať prímeno aj 

z toho dôvodu, že najčastejším priezviskom 

bolo Synak a Repka.  

Svoje spomienky a pamäti začína Ján Synak 

rozprávaním o období ešte pred jeho 

narodením z rozprávania starších ľudí z obce, 

keďže jeho matka zomrela ako 

štyridsaťročná. Zameriava sa predovšetkým 

na cirkevné dejiny a všedný život cirkevníkov 

a témy, ktoré sám zažil, ako boli prestavby 

kostola, fary a cirkevných objektov. V čase, 

o ktorom hovoríme, nebolo financovanie 

prestavby fary jednoduché a problém bol aj 

so stavebným materiálom a vybavením. Ján 

Synak teda začína knižku výstavbou fary 

v roku 1908, príchod farára Júliusa Adamiša, 

neskôr i Pavla Moťovského. A spomínal ako 

to bolo za jeho pôsobenia v cirkevnom zbore, 

keďže P. Moťovský pôsobil v Horných 

Zeleniciach v rokoch 1911 – 1950. V knihe 

nájdeme aj spomienku na to, ako sa slávili 

cirkevné slávnosti, aká bola v tej ére cirkevná 

svadba, ako zborový farár chodil odbavovať 

Služby Božie napríklad na voze aj do Pustých 

Sadov, sporadicky aj do Bučian a dokonca 

i do leopoldovskej trestnice. Jeho 

spomínanie je niekedy až dokumentárne 

presné, čo je aj faktograficky významné, 



7 
 

napríklad oprava kostola v roku 1942, výučba 

v škole za čias prvej Československej 

republiky. Veľmi zaujímavá je kapitola o 

pôsobení pána farára Jána Kaššovica v rokoch 

1950 – 1955 a popis situácie, čo 

predchádzalo jeho nešťastnému odchodu 

z cirkevného zboru z politických príčin. 

Najrozsiahlejšie sú spomienky na život 

v cirkevnom zbore za čias pôsobenia farára 

Jána Kalúsa, keďže ich Ján Synak zažíval 

najintenzívnejšie a ich rozsah je pomerne 

dlhý - rovných 40 rokov: od príchodu Ján 

Kalúsa do Horných Zeleníc v roku 1956 až do 

jeho odchodu na odpočinok v roku 1996 

a následnom príchode farára Petra Faboka. 

Píše napríklad o rekonštrukcii fary v roku 

1958 a kostola v roku 1964, ale aj o 

pohreboch, spôsobe ich odbavovania, 

opisuje aj ich zvykoslovnú stránku. Je až 

obdivuhodné s akou presnosťou popisuje 

udalosti spred desaťročí. Významnou časťou  

knihy je spomínaná kapitola o prímenách 

a popis obyvateľov obce podľa domových 

čísiel. Informácie z knihy Jána Synaka boli 

využité aj pri písaní knihy o Horných 

Zeleniciach Čerenie času 1244 – 2014, ktorá 

vyšla symbolicky v roku stého výročia jeho 

narodenia.  

Desať rokov uplynulo aj od smrti známeho 

siladického kurátora Pavla Synaka (*28. 

marec 1927 – 

†4. február 

2008). Boli 

kurátorom 

celé 

desaťročia. 

Pracovať 

v cirkevnom 

zbore začali 

v roku 1955, 

ale 

v cirkevných kronikách nájdeme dátum 

oficiálneho „spečatenia“ začiatku kurátorskej 

práce 4. december 1959. Takto verne slúžili 

cirkvi až do konca svojho pozemského života 

v roku 2008. Tamojší cirkevníci ho vraj volali 

familiárne Strýco Palo a boli nielen 

kurátorom, ale aj kostolníkom a zvonárom. 

Poznali ho nielen v Siladiciach, ale aj 

v Horných Zeleniciach, kde navštevovali 

Služby Božie. Tamojší návštevníci Služieb 

Božích spomínajú, že za kantorovania Dušana 

Synaka st. mu ukazovali paličkou pieseň zo 

spevníka, aby mohol aj on spievať. Pri 

ostatných kantoroch si len prisadli a spievali.  

Tretím robotníkom na vinici evanjelickej 

cirkvi, ktorý pôsobil v hornozelenicko-

siladickom cirkevnom zbore bol Jozef Havlík  

(*21. júl 1926 - †7. marec 2008). Mnohí si ho 

dodnes pamätáme ako sedí pod kazateľnicou 

pripravený 

vykonať 

potrebné 

úkony 

kostolníka, 

a to aj 

s paličkou, 

teda v čase, 

keď mu už 

zdravie 

natoľko 

neslúžilo. 

Kostolníkom bol 12  rokov – od roku 1986 až 

d roku 1998, predtým bol aj členom 

hospodárskeho výboru.  Najčastejšou jeho 

úlohou v tom čase bolo oslovovať cirkevníkov 

na rôzne práce, ktoré sa v cirkevnom zbore 

vykonávali.  

Spomienka na týchto troch pánov 

bezprostredne spätých so životom 

v cirkevnom zbore vyvoláva v mnohých z nás 

aj úsmev na tvári, pretože pripomínajú časy 

minulé, v ktorých život nebol natoľko 

poznačený modernou dobou.  

 
Martin Jurčo, foto archív
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Stručné oboznámenie sa s organom z ECAV kostola v Horných 
Zeleniciach 

 

Presné informácie viažuce sa k pôvodu organa 
zatiaľ nie sú k dispozícii. Doposiaľ nebola nájdená 
zmluva, ani iný relevantný historický dokument. 
K pôvodu pamiatky sa viaže iba informácia z 
kanonickej vizitácie z roku 1902. Podľa nej si 
cirkev v roku 1853 zadovážila nový organ, ktorý o 
tri roky neskôr postavil trnavský organár Ignác 
Fazekaš. Architektonické riešenie prospektu 
(prednej časti) volút a drapérií s listovým 
motívom môže viesť k presvedčeniu, že ide o 
starší nástroj. Realizovaný reštaurátorský výskum 
však neodhalil žiadnu prestavbu či  
“modernizáciu” organovej skrine. Môžeme teda 
predpokladať, že staviteľ organa (možno na 
požiadanie objednávateľa) použil historizujúci 
sloh viažuci sa k obdobiu vzniku kostola v roku 
1792. 
 
Poznámky:  

1917 rekvirácia prospektových píšťal, ktoré 
boli neskôr nahradené nekvalitnými 
zinkovými píšťalami 

1942 oprava nástroja Júliusom Gunom 
asi 50. roky 20. stor. - zmeny v 
píšťalovom fonde, osadená nová 
mixtúra (časť píšťal pôvodnej mixtúry 
bola použitá, avšak boli posunuté o 1PT 
a mali narezané ladiace expresie) 

1979 inštalácia elektrického ventilátora 
(kováčske dúchadlo, umiestnené v 
podveží) 

2013 výmena a zmena umiestnenia 
ventilátora (vykonal Ján Valovič) 

2016 reštaurátorský výskum skrine a 
nástrojovej časti 

2017/18 reštaurovanie skrine a nástrojovej časti 
– návrat k pôvodnej vizuálnej i zvukovej 
koncepcii nástroja 

Pozitív sa nachádza v staršej organovej skrini s 
datovaním 1792. Hrací pult je kvôli dosiahnutiu 
čo najjednoduchšej traktúry zapustený do skrine 
nástroja, čím je však vážne narušená ergonómia 
hracieho stola.  
Podľa zistení reštaurátorského výskumu, ktorý 
prebehol v r.  2016, nástroj, resp. jeho skriňa z r. 
1792 stála pôvodne v inom priestore. 
Reštaurátorský výskum nástroja odhalil 
degradáciu píšťalového materiálu spôsobeného 

neodbornými a neštýlovými opravami a 
ladeniami, pri ktorých bol pôvodný píšťalový fond 
mixtúry sekundárne použitý na doplnenie píšťal 
registru Dulcian, pričom došlo k posunom, 

zníženiam/zvýšeniam výrezov lábií, ako aj k 
zmene ladenia kovových píšťaľ - vyrezaním 
ladiacich expresií do píšťal pôvodne ladených 
ladiacim rohom. Mixtúra bola pri oprave v cca. 
50. rokoch 20. stor. osadená novými píšťalami z 
produkcie firmy Tuček/Organa. Väčšina kovových 
píšťal bola poškodená neodbornými ladeniami. 
Drevené časti nástroja, včítane píšťal, boli 
napadnuté drevokazným hmyzom.  
 
Reštaurovanie v  rokoch 2017/18 realizovali 
členovia Komory reštaurátorov Mgr. art. Peter 
Gregvorek (organová skriňa) a Ján Valovič 
(nástrojová časť). Z povrchu skrine bolo 
odstránených až šesť sekundárnych vrstiev a 
zreštaurovaná bola pôvodná primárna vrstva. Na 
nástrojovej časti boli zreštaurované mechy, 
vzdušnica, hracia i registrová traktúra a všetky 
pôvodné píšťaly. Neštýlové časti a chýbajúce 
píšťaly boli nahradené presnými replikami podľa 
zvyklostí Ignáca Fazekaša.  
 
Reštaurátor Ján Valovič po teto rozsiahlej práci 
skonštatoval: „Zreštaurovaný nástroj tak je nie len 
vizuálnou ozdobou interiéru chrámu, no ako 
kráľovský hudobný nástroj bude opäť mnoho 
desaťročí povznášať naše srdcia k Najvyššiemu.“       
 

                                                                                                                               
Spracoval: MŠ 
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 (nielen) Pre mládež 

Prvý list Pánovo učeníka Petra obsahuje väčšinou napomenutia: hlása lásku k blížnemu, čistý život , 

trpezlivosť v utrpení a starostlivosť o Božie stádo. Zdá sa, že problémy mladších a starších sa aj vtedy 

vyskytovali v prvotných zboroch. Vzácny odkaz apoštola Petra mladším kresťanom je ukrytý  v tajničke.  

VODOROVNE: 
1. pravidelná rytmická pulzácia  džezovej 
skladby - dobrý pastier - tretia časť tajničky 
2. “dáva mu chlieb a ...“ (5M 10,18) - „Vskutku, 
za noc bol spustošený, zničený bol...Moáb“ (Iz 
15,1); jedno z hlavných hraničných sídel 
Moábskych (4M 21,28) – citoslovce vyjadrujúce 
uistenie aj prisvedčenie  3. Jeho- „ A keď to 
povedal , ..... veľkým hlasom: Lazar, poď von“(J 
11,43) 4. Hud. skratka: sforzato (sf)  – „Ak sa tvoj 
.... previní, pokarhaj ho“ (L 17,3) -  otec po 
maďarsky (apa)  5. Ad acta - delí na časti, láme 
(krátke „i“ na konci) -„ a zvestovať vzácny 
...Pánov“( L 4,19)  6. Prekročí ... rodičovského 
domu (prísť domov) - malý Ivan - krvavá obeť 
(začiatočné písmená)  7. International Union – 
„Ale ...ľudia a podvodníci“ (2 Tm 3,13) - „Ako 
živé kamene budujte sa na duchovný ...“(1 Pt 
2,5)  8. Škola zdravotníctva – „Ani jeden sluha 
nemôže slúžiť ...pánom“ (L 16,13) - „... - vivendi“ 
(umenie žiť) ARS  9. “Vystúpil nad všetky ...“ (Ef 
4,10) - pracovná neschopnosť  10. Citoslovce 
vyjadrujúce telesnú bolesť - Ťažký Ladislav 
v iniciálkach - vo vnútri slova „býva“(!) 11. 
Drahú, vzácnu (matku) – aj taká „prihrávka“ je 
vo futbale či hokeji (á=a) 

 A B C D E F G H I 

1 B  A       

2       U   

3     V O   L 

4          

5          

6          

7 Y         

8          

9         T 

10 Ý      E   

11     K    Á 

 
 

ZVISLE 
A. Prvá časť tajničky. B Eduard domácky - jedna z nábož. a polit. skupín judaizmu, Ježiš bol k nim 
kritický, hlavne pre ich formalizmus , pokrytectvo, pozri Mt 15,1: “Vtedy prišli k Ježišovi ...a zákonníci“ 
C. Skratka prorockej knihy Ezechiela – modrý po nemecky (blau) - bedlil o niekoho  D. Výrobok 
z kyslého mlieka - odfúknu, sfúknu (3.os.mn.č.)  E. Piata (posledná) časť tajničky   F. Druhá časť 
tajničky  – „lebo mnoho je povolaných ale ....vyvolených (Mt 20,16)  G. Veľká miestnosť na slávnostné 
zhromaždenie (aula) - „Hľa , môj ... je najchatrnejší!“ (Sud 6,15) - výzva (apel)  H.Rieka v Chile (Loa) -
štvrtá časť tajničky.  I. “...má zima svoje krásy, a aké (Kukučín)  – „..., zloby , podvod, rúhanie..“ (Mk 
7,22) Skúposti, vlastnosti lakomca.  Aj Pán Ježiš takto riekol boháčom: „varujte sa akéhokoľvek ...(L 
12,15) 

(z knihy Petra Borgula  „ Radosť vedieť“, vydavateľstvo Tranoscius) (pripravila Soňa Lopuchová) 

 

Môžete sa zapojiť do krížovkárskej súťaže. Každý, bez ohľadu na vek, komu sa podarí rozlúštiť tajničku, môže 
svoju odpoveď na papieri vhodiť do krabice pri východe z kostola alebo poslať v sms na číslo 0944 067 969 
alebo mailom na adresu ecavzelenice@gmail.com  najneskôr do 15. apríla 2018. Nezabudnite uviesť aj 
svoje meno a adresu. Výherca získa knihu z vydavateľstva Tranoscius. Výsledok krížovkárskej súťaže aj 
rozlúštenie tajničky sa dozviete v budúcom čísle Spravodaju. 
 

mailto:ecavzelenice@gmail.com
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Milé deti. Je 

dobré, že je Pán 

Ježiš neustále s 

nami a pomáha nám 

dobre rásť. 

Môžeme sa s Ním 

rozprávať v 

modlitbách. 

Naučte sa modliť 

pomocou slov 

J.Hausmannovej, 

ktoré si tu môžete 

prečítať. Vaši 

starí rodičia Vám 

pomôžu naučiť sa 

tú modlitbu aj 

spievať, 

v Evanjelickom 

spevníku je to 

pieseň č. 484. 

Podľa bodkovanej 

predlohy dokreslite 

ku Pánovi Ježišovi 

seba a chyťte Ho 

za ruku.  

Obrázok si môžete 

vyfarbiť.  

 

 

 

 

 

 

Správy o činnosti zboru 

December v našom zbore bol poznačený 
klasickou predvianočnou prípravou programov 
a vystúpeniami, s úmyslom krásnym spôsobom 
podať radostnú zvesť o narodení 
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Spasiteľa, osláviť Pána a poďakovať  Mu. 
Spevokol Ratolesť usporiadal dva adventné 
koncerty – v Sasinkove a v Siladiciach. Deti 
a konfirmandi sa aktívne zúčastnili 
štedrovečerných bohoslužieb a podali svoju 
zvesť o Narodenom.  
 
V decembri sa cirkevný zbor na slávnostných 
bohoslužbách poďakoval svojim dvom záslužným 
cirkevníkom – Jánovi Repkovi z Horných Zeleníc 
a Františkovi  Lančaričovi st. zo Siladíc za ich 
obetavú dlhoročnú starostlivosť o cirkevný zbor 
a generálny biskup našej cirkvi Miloš Klátik im pri 
tejto príležitosti odovzdal Pamätné medaily 
reformácie. 

  
V decembri sa konala inštalácia zborovej farárky 
Oliny Kolar. Pri tej príležitosti sme v zbore 
privítali generálneho biskupa ECAV Miloša 
Klátika, seniorku BAS Sidóniu Horňanovú, 
bývalých našich zborových farárov Petra Faboka 
a Lenku Sedláčkovú, tiež farárov Lenku 
Rišiaňovú, Barboru Vontorčíkovú, Kristiána 
Kosteckého a farára rímsko-katolíckej farnosti 
z našej obce Vladimíra Dršku. Svojou návštevou 
nás poctili aj starostovia obcí Horné Zelenice – 
Viera Darivčáková, Siladice – Róbert Repka a 
Dolné Zelenice – Dagmar Jakubcová, tiež 
zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ Dolné Zelenice - 
Alena Tassyová a iní vzácni hostia. Bohoslužby 
boli obohatené spevom zborového spevokolu 
Ratolesť a skrášlené prítomnosťou 
konfirmandov v krojoch. 

Mali sme možnosť povzbudiť a potešiť sa 
predstavením detského muzikálu „Nebo 

prelomené“ v predvedení detského speváckeho 
zboru Lastovičky zo Starej Turej a tanečnej školy 
BIBS z Myjavy. Hostiteľmi tejto vzácnej hudobnej 
skupiny sme boli spolu s rímsko-katolíckou 
farnosťou z našej obce a aj touto cestou 
ďakujeme Obecnému úradu Siladice, že nám 
poskytol priestory Kultúrneho domu na toto 
podujatie. 
 
O konaní krstov, konfirmácie a sobášov v roku 
2017 sme Vás priebežne informovali v našom 
časopise. V tomto čísle venujme tichú 
spomienku tím bratom a sestrám, s ktorými sme 
sa v minulom roku pre túto časnosť museli 
rozlúčiť: Júlia Šarvaicová rod. Novotná,  Marta 
Rášová rod. Rybová, Vilma Horváthová rod. 
Petrovičová, Helena Lenghartová rod. Synaková, 
Milan Mesároš, Michaela Gašparovičová rod. 
Mesárošová, Viliam Ostrčil a Etela Marková rod. 
Vargová. Pán Boh nás v Kristovi vyzdvihuje z 
brány smrti. (Ž 9,14) 
 
Gratulujeme našim jubilantom, ktorí v prvom 
polroku oslávia okrúhle narodeniny: 
60 rokov: Peter Bača, Daniela Havlíková a Mária 
Lančaričová 
70 rokov: Branislav Repka, Milan Synak, Darina 
Synaková a Anna Bobáková 
80 rokov: Etela Vargová, Etela Rybová a Miroslav 
Synak 
90 rokov: Mária Sekerešová (zosnula v deň 
svojich narodenín) 
Milosť Pána, Darcu všetkých dobrých darov nech 
Vás sprevádza na Vašej ceste. 
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Milodarmi na náš časopis prispeli: 

Anna Predná, Jana Vargová, Eduard Lenghart, 

Michal Ochotnícky,Vladimír Pavlovič, Milan 

Repka, Michal Varga, Viera Lenghartová, Ľubica 

Matulová, Vladimír Dinga a Mária Baranovičová 

z Horných Zeleníc, Rozália Kolónyová a Milan 

Lenghart z Dolných Zeleníc, Jozef Lobodáš zo 

Siladíc, Eva Stupková zo Šulekova, Ivan Mesároš 

zo Serede, Peter Lenghart z Dolného Trhovišťa a 

Katarína Šušuková z Leopoldova. 

Všetkým vám srdečne ďakujeme, že podporujete 

náš cirkevný zbor a aj takúto formu zvestovania 

evanjelia. 

 

Rozpis Služieb Božích 

Dátum Nedeľa Horné Zelenice Siladice 
11.3.2018 4. nedeľa pôstna 10,30 hod. 9,00 hod. 

18.3.2018 5. nedeľa pôstna – Smrtná (Pašiová) 10,30 hod. 9,00 hod. 

25.3.2018 6. nedeľa pôstna – Kvetná (Pašiová) 10,30 hod. 9,00 hod. 

29.3.2018  Zelený štvrtok 17,00 hod. + VP 16,00 hod. + VP 

30.3.2018 Veľký piatok 10,30 hod. + VP 9,00 hod. + VP 

1.4.2018 1. slávnosť Veľkonočná 10,30 hod. 9,00 hod. 

2.4.2018 2. slávnosť Veľkonočná 10,30 hod. + VP 9,00 hod. + VP 

8.4.2018 1. nedeľa po Veľkej noci 10,30 hod. 9,00 hod. 

15.4.2018 2. nedeľa po Veľkej noci 10,30 hod. 9,00 hod. 

22.4.2018 3. nedeľa po Veľkej noci 10,30 hod. 9,00 hod. 

29.4.2018 4. nedeľa po Veľkej noci 

Posvätenie organu po rekonštrukcii 

10,00 hod.  

6.5.2018 5. nedeľa po Veľkej noci 10,30 hod. 9,00 hod. 

10.5.2018  Vstúpenie Krista Pána na nebo 18,00 hod. 17,00 hod. 

13.5.2018  Nedeľa po Vstúpení 10,30 hod. 9,00 hod. 

 

Ďalšie aktivity nášho zboru: 

Siladice: Pôstne stredotýždňové bohoslužby v stredu o 17,00 hod. 

                14.2., 21.2., 28.2., 7.3., 14.3. a 21.3.2018 

                Detská besiedka počas školského roku v stredu o 16,00 hod. v Klube Kultúrneho 

                domu 

 

Horné Zelenice: Pôstne stredotýždňové bohoslužby vo štvrtok o 16,00 hod. 

                             15.2., 22.2., 1.3., 8.3., 15.3., a 22.3.2018 

                             Konfirmačná príprava počas školského roku v piatok o 17,00 hod. 

                             Nácvik spevokolu Ratolesť v piatok o 18,00 hod. (okrem mesiacov júl  

                             a august) 

 

29.4.2018 – posvätenie orgánu po rekonštrukcii v kostole v Horných Zeleniciach vykoná seniorka 

BAS Doc.ThDr. Sidónia Horňanová PhD., Slovo Božie bude zvestovať biskup ZD Mgr. Milan 

Krivda. Odznejú organové skladby v prednese Ing. Igora Kiliana a Ing. Dušana Synaka a vystúpi 

tiež spevokol Ratolesť. 

 

Zelenický spravodaj vydáva Evanjelický a.v. farský úrad Horné Zelenice, pre misijné potreby 

Cirkevného zboru Horné Zelenice č.44, 92052 p. Siladice, mobil zborovej farárky 0944 067969, 

Webstránka: zelenice.evav.cz, e-mail: ecavzelenice@gmail.com 

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

mailto:ecavzelenice@gmail.com
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