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Musíme polievať…
Bývalo tu normálne, že keď sme na jar vložili zdravé semienko do zeme, tak vždy pekne napršalo a prišla
úroda. Tieto dobré, Bohom zakódované prírodné zákonitosti ľahostajný človek zapratáva množstvom rôznej
špiny, necháva bujnieť burinu a príliš sebavedome už dávno pravidelne zasýpa mnohými svojimi
„vylepšovadlami úrody“, až spôsobil všeobecné otepľovanie a posunul vzácne prírodné zákony na hranicu
nebezpečného. Dnes, ak chceme dopestovať dobrú rastlinu, musíme namontovať zavlažovacie zariadenie a s
mnohou námahou umelo priviesť ku nej vodu.
Bývalo normálne, že keď sa človek deklaroval ako kresťan, k tomu ešte príslušník konkrétnej konfesie,
mohli sme bezpochyby mať jasnú predstavu o všetkých jeho mravných a vieroučných zásadách. Čas plynie,
mení sa a my v ňom, ovplyvňujú nás iné náboženstvá, kultúry, silné ideologické prúdy a prestalo byť
samozrejmosťou, že je každý kresťan podľa spôsobu života „kristovec“. Z ľahostajnosti zapratáva kresťan svoj
život rôznou špinou v podobe najrozličnejších hriechov až sa stala spochybniteľnou jeho príslušnosť ku
kresťanskej cirkvi. Čas plynie, mení sa a my v ňom a prestalo byť samozrejmosťou, že je každý slovenský a.v.
evanjelik z presvedčenia vieroučne luterán. Pripúšťajú sa do vierouky rôzne „vylepšovadlá“ v domnienke
vylepšenia kvality a misijnej schopnosti cirkvi, až to spôsobuje spory medzi vedúcimi osobnosťami a zmätok v
mysliach a srdciach veriaceho ľudu.
Chceme byť zdravými kresťanmi. Ako smädné rastliny potrebujeme čistú vodu. Vďaka Lutherovi a iným
bojovníkom za Slovo Božie pre všetkých máme čistú vodu na dosah – svoju vlastnú Bibliu na svojom stole.
V čase predvolebných kampaní a volieb biskupov, ktoré sú pred nami a ktoré sú naším právom vyjadriť svoj
názor a našou možnosťou vplývať na ďalšie smerovanie našej cirkvi „všetko skúmajme, dobrého sa držme“.
Snažme sa byť informovaní o osobách, programe, všetko čítajme, ale za duchovný pokrm majme čisté Slovo
Božie. Denne si z neho doprajme potrebnú vlhkosť ku dobrému, zdravému, vlastnému duchovnému rastu. Nie
vždy je pravda a nie vždy poteší, povzbudí a padne na úžitok to, čo vykrikujú na uliciach, ale vždy je pravda,
vždy je na úžitok, vždy poteší i povzbudí to, čo Kristus šepká v tichej komôrke.
Veď mnoho toho máme múdro riešiť v dňoch, ktoré sú pred nami. Pán Boh nám dáva nové dni života a v nich
pre nás úlohy aj v našich osobných životoch. Buďme vďační za každý nový deň a hlavne sa spoliehajme na
Jeho vedenie a pravidelne sa „polievajme“ rosou Jeho vzácneho Slova.
MODLITBA: Dobrý Bože, Otče Spasiteľa Ježiša Krista, zmiluj sa nad nami.
Na prahu biskupských volieb v našej cirkvi prosíme, daruj nám biskupov, ktorí Teba budú mať za svojho
prvého poradcu. Túžime po spravodlivosti, ktorá by prúdila ako čistý potok. Túžime po pokoji medzi bratmi a
sestrami v rodine našej cirkvi. Túžime po čistom pokrme v našich kostoloch. Veríme, že Ty sa o svoju cirkev
postaráš.
Ďakujeme za našich zborových radcov a vodcov. Ďakujeme za každú
ruku a dobrú radu priloženú ku spoločnému dielu na akciách, ktoré sme mali v našom zbore v uplynulom
období. Prosíme, aby si požehnával tých, ktorí takto s láskou podporujú Tvoju cirkev a náš zbor. Ďakujeme za
život, ktorý nám obnovuješ, za všetky radosti a úspech, tiež za to, že nám dávaš silu pre všetky boje a bôle.
Tebe sa oddávame v našej malej zborovej rodine, v rodine našej cirkvi a vo veľkej rodine Tvojho stvorenstva.
Buď nám milostivý. Amen

Rozpis Služieb Božích
Dátum

Nedeľa

Horné Zelenice

Siladice

20.5.2018
21.5.2018
27.5.2018

1. slávnosť svätodušná

10,30 hod.
18,00 hod.
10,30 hod. +
konvent - voľba
biskupa Západného
dištriktu ECAV

3.6.2018
10.6.2018
17.6.2018

1. n. po Svätej Trojici, deň otcov
2. n. po Svätej Trojici
3. n. po Svätej Trojici

24.6.2018
29.6.2018

4. n. po Svätej Trojici
Sviatok apoštolov Petra a Pavla
(piatok)

9,00 hod.
17,00 hod.
9,00 hod. +
konvent - voľba
biskupa
Západného
dištriktu ECAV
9,00 hod.
9,00 hod.
9,00 hod. +
konvent - voľba
generálneho
biskupa ECAV
9,00 hod.
17,00 hod.

30.6.2018

slávnostné bohoslužby - VI. ev.
cirkevné dni (sobota) 10,00 hod.

1.7.2018
5.7.2018

2. slávnosť svätodušná

Svätí Trojica

5. n. po Svätej Trojici
Sviatok Cyrila a Metoda (štrvtok)
10,00 hod.
Ďalšie aktivity nášho zboru:

10,30 hod.
10,30 hod.
10,30 hod. +
konvent - voľba
generálneho
biskupa ECAV
10,30 hod.
18,00 hod.
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9,00 hod.

B
R
A
vystupuje spevokol
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Č
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Siladice: Detská besiedka v stredu o 16,00 hod. v Klube Kultúrneho domu
Horné Zelenice: Konfirmačná príprava v piatok o 17,00 hod.
Nácvik spevokolu Ratolesť v piatok o 18,00 hod.
Srdečne Vás pozývame:
- pozrieť si v priebehu júna v našom kostole v Horných Zeleniciach 17 gobelínov, znázorňujúcich
dejiny našej cirkvi .
Projekt Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku nám predstavia
PhDr. Jana Kepplová - autorka námetu projektu a Jarmila Józsová - jedna z výšivkáriek
v sobotu 16.6.2018 o 15h.
- na seniorátne stretnutie spevokolo v Ev. kostole v Petržalke 20.5.2018 o 15h
- na VI. evanjelické cirkevné dni vo Zvolene (podujatie trvá 29.6. - 1.7), možnosť spoločného zájazdu
v sobotu 30.6.2018
- na dištriktuálne bohoslužby na zrúcaninách hradu Branč, 5.7.2018
Odmenu za úspešné rozlúštenie krížovky z minulého čísla - knihu Luteráni (I. Havranovej) získala
Helenka Jacečková. GRATULUJEME !!!
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