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Niektoré činnosti milujeme. Púšťame sa do
nich tak často, ako sa len dá, zabúdame pri nich
na svoje okolie, oddávame sa cele radosti a
pôžitku z obľúbenej práce a sme pri nich „svoji na
svojom“, v najlepšom svojom vydaní. Na
vydarené výsledky takejto svojej práce bývame
hrdí, máme z nich radosť, kocháme sa v nich
sami alebo sa pochválime pred ľuďmi, možno až
zdieľame na sociálnych sieťach. Niekedy nám
prinesú pochvalu, odmenu alebo aj hmotný zisk.
Existuje však aj iný druh ľudskej činnosti –
povinná a nie práve obľúbená. Vyjadril sa k tomu
jeden z mojich žiakov, keď zahlásil: „Mária Terézia
urobila niektoré dobré a niektoré zlé veci. To
najhoršie čo urobila je, že zaviedla povinné
školstvo.“ Každý pochopí pointu týchto slov - nie sú
všetky činnosti, ktoré sú náplňou našich dní, práve
tie naše obľúbené. Mnohé vyplývajú z pracovných
povinností a našich potrieb a sú podmienené
potrebným výsledkom. Plníme si ich zodpovedne a
aj dobré výsledky dosahujeme, lebo napriek tomu,
že pri nich neprežívame dokonalú radosť a slobodu,
máme skúsenosť, že nie sú nezmyselné, a tak sa
podriaďujeme potrebám a úlohám, a snažíme sa
dosiahnuť výsledok a získať dobré vysvedčenie,
odmenu, plat.
V súlade s našou snahou a úspechom,
odmena niekedy býva závideniahodná, inokedy
nulová, až „mínusová“ alebo odmenou býva trest.
Tak je to dobre a je to spravodlivé. Podľa zásluh.
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Výnimky z pravidla spravodlivej odmeny
povoľuje iba Kristus a aj to iba jednostranne:
smerom k štedrejším dobrým darom a prejavom
lásky. Jeho rady sú: „Neodplácajte sa zlým za zlé…
Nie oko za oko, … ale milujte aj svojich nepriateľov,
dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre
tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí
vás prenasledujú a vám sa protivia...“(Mt 5). Jeho
princíp, zlaté pravidlo, prikázanie znie: Miluj Boha a
miluj blížneho ako seba samého!
Pokiaľ slušní ľudia zodpovedne pracujú a
rovnako slušní ľudia rozdeľujú plat (v podobe
odmeny alebo trestu), život je dobrý. Súčasný
moderný slogan - „Som za slušné Slovensko“
svedčí o tom, že sa vždy znovu opakuje ľudské
zlyhanie, keď „práca s plácou“ nie sú zosúladené.
Naše zodpovedné konanie by malo byť slušne
odmenené – vždy sa toho dožadujeme. Každé naše
konanie by malo byť primerane odmenené… (a tu sa
dostávame na tenký ľad) … Každé naše konanie
bude na konci celkovej našej vykonanej práce
posudzované od strany vševedúceho Sudcu živých a
mŕtvych, ktorý určí aj spravodlivú odmenu!
Kto pred Bohom obstojí?!
Obstojí každý, čie meno je zapísané v knihe
života. Jediným viditeľným atramentom v tejto
knihe je krv Spasiteľova. Jedine Kristus je naša
spravodlivá odmena. Haleluja!
Oko

Modlitba pre všetkých
Pane, ďakujem Ti za každé Tvoje slovo, za zasľúbenia aj za všetky Tvoje napomenutia. Daj , nech konám Tvoju, nie svoju
vôľu. Nech som povoľný Tvojej pravde a nie pravdám tohto sveta. Zmiluj sa! Pomôž mi svojim Duchom bdieť a vytrvať,
patriť Ti v myšlienkach, slovách i skutkoch. Nedovoľ, aby sme sa v zbore alebo cirkvi delili, ale daj, aby sme sa zjednotili
pod Tvojim krížom ako hriešnici, ktorí v pokore volajú: „Pane, zmiluj sa!“ Posilňuj nás milosťou Krstu svätého, aby sme
v jednote zvestovali evanjelium o záchrane skrze Tvoj kríž.
(z knihy Martina Šefranka „Keď chýbajú slová“) pripravila Soňa Lopuchová

Mt 20,1-16: „Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si
robotníkov na vinicu. Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. O deviatej
hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja, zaháľajúc na námestí. A povedal im: Choďte aj vy na
vinicu a čo bude spravodlivé, dám vám. A oni šli. Keď potom vyšiel o dvanástej a o tretej
poobede, urobil podobne. A keď vyšiel o piatej večer, našiel tam iných stáť, i povedal im: Čo tu
stojíte, zaháľajúc celý deň? Odpovedali mu: Nikto nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy na
vinicu a čo bude spravodlivé, dostanete. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi:
Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až do prvých. Prišli tí, čo boli najatí o
piatej hodine večer a dostali po denári. Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni
dostali po denári. A keď dostali, reptali proti hospodárovi: Títo poslední pracovali hodinu a
urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu slnka. On však odpovedal
jednému z nich: Priateľ, nekrivdím ti; či si sa nezjednal so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a
choď! Ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. Či nemám právo urobiť so svojím,
čo chcem? A či zazeráš na mňa preto, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví
poslednými, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“
V týchto dňoch, na konci školského roka, sa žiakom práve dostávajú do rúk vysvedčenia, ako
odmena za ročnú prácu v škole. Niekto za dobré vysvedčenie možno získa aj ďalšie domáce odmeny.
Po ukončení našej práce na zemi príde chvíľa, keď Pán Boh bude známkovať náš život a rozdeľovať
odmenu na spôsob, opísaný v podobenstve: Hospodár si najal ráno robotníkov na vinicu za odmenu 1
denár za odpracovaný deň. Keď neskôr (o 9h ráno, potom o 12h, tiež poobede o 15h a predvečerom o
17h) vyšiel znovu na to námestie a našiel tam iných stáť, vždy pozýva všetkých, ktorí sa tam
nachádzajú na svoju vinicu. Tak sa v priebehu dňa ku tým, ktorí pracovali od rána pripájajú ďalší
pozvaní do služby. Večer, keď sa delila výplata, dostali svoj denár, na ktorom sa s hospodárom dohodli
tí, ktorí pracovali od rána a rovnakou sumou pán vinice odmenil aj každého z tých, ktorí sa pripojili
neskôr.
Pán vinice je svätý Boh a robotníci sme my ľudia, ktorých si pozýva ku viere a tak aj do cirkvi. Veľká
a vzácna skutočnosť je, že sú ľudia pozvaní. Kto dostal prácu, ten má reálnu nádej na odmenu.
Všimnime si najprv obraz, ktorý Pán Ježiš pre podobenstvo použil: Ľudia boli na námestí. Námestie
bolo vtedy miestom verejného života – všetky spoločenské záležitosti sa tam vybavovali (až by sme ho
mohli pripodobniť k súčasnému internetu) a predstavovalo aj trh práce. Ak si niekto mal niečo vybaviť –
išiel na námestie, ak sa potreboval zamestnať – išiel na námestie. Tí, ktorí za týmto účelom prišli na
námestie, čakali zamestnávateľa. Keď dostali prácu, bolo to dobré. Zostať stáť na námestí by
znamenalo, že večer bude hladná rodina. Poznáme čo je to, uchádzať sa o prácu a vyrábať si živobytie.
Vieme, čo znamená každodenná potreba prostriedkov na živobytie, vieme aj od čoho všetkého to v
súčasnom svete závisí, a preto poznáme aj obavy. Preto prosíme – chlieb každodenný daj nám dnes –
a sme vďační za plat, dôchodok, za živobytie.
Keď si chceme vysvetliť význam tohto príbehu, ktorý Pán Ježiš vyrozprával, rozumieme, že je to o
Bohu, ktorý nám chce dať možnosť pre normálny život tým, že nám dáva priestor na svojej vinici, aby
sme svojím prínosom k dobrej úrode aj my mali z nej úžitok (ako najlepší zamestnávateľ) a o ľuďoch,
ktorí sa vo chvíli, keď prehovára Boh a pozýva k sebe, na svoje polia, do svojej jasnej sféry pôsobnosti
ocitli na mieste, kde mohli byť oslovení. Oni sa dali osloviť a prijali pozvanie.
Toto je odkaz podobenstva – keď Boh pozýva, človek kladne odpovedá! Odkaz a výzva! Toto
podobenstvo nie je o tom, že sa stačí k Bohu pripojiť až pred koncom svojho života – „...odmena aj tak
pre všetkých bude rovnaká“. Poviem vám úsmevnú a pri tom trochu smutnú príhodu z mojej farárskej
praxe: Volala som za presbytera jedného zhruba 40-ročného brata. Moje pozvanie ho až vystrašilo a
rýchlo sa brániac odpovedal: Ja som ešte len členom kultúrneho spolku, nechcel by som už byť
presbyterom. So smiechom som odpovedala: Čo, bojíte sa, že by ste potom už rýchlo umreli, aktívny
život v cirkvi je už posledná etapa, to sa až pri konci života robí?! Zostal vo svojom presvedčení a
pomýlený odpovedal: Uznajte, 40 rokov nie je veľa. - akoby vyjednával s blížiacou sa smrťou. Niekedy
býva rozšírený takýto pomýlený myšlienkový vzorec – že každé životné obdobie je na niečo dobré – a
že v zozname tých životných období stojí obdobie pobožného života na konci. Takýto myšlienkový
vzorec nie je podľa tohto podobenstva, teda nie je podľa Krista.Nie je v podobenstve napísané, že tí,
ktorých si pozval na vinicu na obed idú až vtedy, lebo by pri prvom a druhom pozvaní neboli nechceli
ísť, ani nie je napísané, že niektorí odpovedajú na Božie pozvanie až o 17h večer, pretože by si
dovtedy boli hovorili – ja mám ešte čas, ja teraz mám iné záujmy a pôjdem neskôr. Iné sa tam hovorí:
koho pozýva o 9h, to preto, že ráno ten človek tam nebol. O 9h to bolo prvé pozvanie, ktoré počul a
reagoval na neho rovnako ako ten, ktorý na tom námestí bol už na úsvite. Kto sa dal osloviť o 12h, tiež
sa dal osloviť hneď na prvé jemu adresované pozvanie. Platí to aj o ďalších skupinách. Každý z
pozvaných hneď hovorí svoje Áno! pánovi vinice – Bohu, na Jeho pozvanie.
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O tomto je podobenstvo: Ja nerozhodujem o tom, kedy ma Boh pozve. Nerozhodujem o tom, čo bude to
„námestie“ v mojom živote, na ktorom ja začujem Boží volajúci hlas. Keď ma ale pozve, myslí to vážne a
moja odpoveď je veľmi dôležitá. Pri tom nie je dôležité, koľko mám vtedy rokov, lebo pobožný život
neznamená mŕtvotu a umieranie, ale znamená pridanú hodnotu ku všetkým iným činnostiam, ktoré patria
do života. Život s Bohom nie je jedno obdobie, je to celý život so všetkými aktivitami vyzdvihnutý na jednu
novú rovinu a úroveň. Je to tiež život pod zasľúbením. Všetkých, ktorí na pozvanie do vinice odpovedali
kladne, sa na konci dňa týkala odmena a to veľmi štedrá odmena, podľa láskavosti a bohatstva Pána vinice.
Je pre človeka dobré, že si ho Boh pozýva ku viere, do cirkvi, do služby, na svoju vinicu. Kým trvá deň –
pracujeme – máme svoje uplatnenie aj ochranu pána; keď príde večer – máme zaistenú konečnú odmenu.
Ak si nás už pozval – ďakujme Bohu.
Zistili sme, že je žiť vo viere a patriť do cirkvi dobré.
Podobenstvo za samozrejmosť pokladá, že všetci, ktorí sú tu – aj pracujú.
Čo znamená – pracovať na vinici? „Miluj Boha a miluj blížneho, ako seba samého; Láska blížnemu zle
nerobí; čokoľvek chcete, aby Vám ľudia činili, to čiňte aj Vy im …“ a podobne znejú prikázania. Život
veriacich v cirkvi teda nie je o tom, že sme tu a snažíme sa nič nepokaziť, ale je o tom, že aktívne dobrým
ovplyvňujeme všetko navôkol, snažíme sa vylepšiť vinicu Božiu. Nie preto, že by ona nebola dobrá.
Snažíme sa vylepšovať Božiu vinicu práve preto, že je dobrá a že si svoj stav zdravej a dobrej vinice
zachová vtedy, keď sa každý robotník bude poctivo potiť okolo svojho radu, ktorý mu bol pridelený k
starostlivosti. Božia vinica bola vysadená kvalitná, ale je živá. Vieme, koľko je roboty okolo živých rastlín v
záhradách. Tak aj vinica v tomto zmysle slova neustále rastie a musí byť obrábaná, ak má zostať rastlinnou
kultúrou a ak sa nemá zmeniť na neužitočné, neplodné plánky. Užitočnými pre Boha na jeho poli môžeme
byť vtedy, ak si svoj prídel práce zodpovedne robíme.
Platí toto o činnosti cirkevných zamestnancov, ale veru to platí aj o každom cirkevníkovi. Ak budeme
rozprávať o Božej láske a nepomôžeme blížnym v núdzi, sme zaháľači, ktorí kazia Božiu vinicu. Ak budeme
obdivovať Božiu lásku a nestaneme sa jej nositeľmi najprv v rodinách, v ktorých trávime každý deň, tak sme
ničiteľmi dobre Bohom zasadených viničných radov s konkrétnymi odrodami. Ak toto podobenstvo chceme
vidieť v kontexte rodiny, možno sa nám odrody v susedovej vinici budú zdať voňavejšie a sladšie, u nás sú
možno niektoré kyslé strapce – neposlušné alebo choré deti, tvrdohlavý partner/ka – ale naša rodina je náš
viničný rad, ktorý len vtedy bude lepší, keď naša snaha bude okolo neho a nie mimo. Pracujme na
zušľachťovaní svojich rodín. Sú základnou bunkou spoločnosti a všetkým nám je a bude dobre vtedy, keď
rodina bude zdravá. Obraz viničných radov môžeme použiť aj na poučenie sa o našom pracovnom
kolektíve alebo cirkvi/zbore, do ktorého patríme. Tiež sa nám môže zdať, že niekto vedľa nás to má lepšie a
ľahšie. Tu tiež platí, že u nás bude dobre vtedy, keď si budeme zodpovedne, poctivo, trpezlivo a slušne plniť
svoje povinnosti. Povinnosti má každý člen kolektívu, každý úd cirkvi. Takto to funguje na Božej vinici. Pre
nás je dobé byť súčasťou sveta, v ktorom sú takto zariadené vzťahy, kde môžeme očakávať správny,
oddaný, otvorený vzťah a spoľahlivú pomoc od tých našich najbližších v rodine, v robote, v zbore.
A odmena? Tá na konci príde. Toto podobenstvo nás už naučilo, že nebude spravodlivá. Kto pozná
Krista, ten rozumie zasľúbenému Božiemu spôsobu ﬁnálneho odmeňovania. Podľa Božích požiadaviek a
jeho dokonalých merítok naše vysvedčenie bude pestré, skôr slabé ako dobré a veľa darov nám nezarobí.
Boh, ktorý bude odmeňovať nedokonalého človeka urobil zadosť svojej dokonalej spravodlivosti darom
svojho Syna. Odmena príde, ale nie podľa vysvedčenia, lež podľa milosti a bohatstva Pánovho. Bude to dar
nad všetky dary – pre všetkých, ktorí sa dali osloviť/pozvať a ku spokojnosti aj tých pracovníkov, ktorí
znášali páľavu slnka i bremeno dňa. Nech nám Pán Boh dáva silu, kým trvá deň a v mene Kristovom
odmenu, keď sa zvečerí.
OKo

Dlhé desaťročia v našom zbore službu kantora
obetavo konal Dušan Synak. Zodpovedne
zastával aj funkciu zborového dozorcu.
Pri 5. výročí úmrtia si na neho s láskou a
vďačnosťou spomíname.
„Keď ticho vôkol nás zavládne zasa,
nech hudba nebies doľahne až k nám;
ten svet, čo z výšav až sem ozýva sa,
nás vzbudí chváliť Teba, večný Pán!“

(D. Bonhoeﬀer)
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Základná škola s materskou školou
Dolné Zelenice
Roky v živote školy sú svedkami času
Ľudia, rozhodujúci v minulosti o školstve
v našom regióne, pripravili v každej obci v
tridsiatych rokoch školu pre mladších
žiakov svojej dediny. Bolo ich neúrekom,
plné triedy. V päťdesiatych rokoch v parku v
Dolných Zeleniciach v bývalej zemianskej
kúrii pripravili podmienky pre staršie deti.
Model fungovania žiakov z troch obcí v
jednej triede je ponúkaný rodičom dodnes.
Čas sa podpísal na budovách. Čas mení
fungovanie spoločnosti. Čas pretvára
myslenie ľudí. Je veľa možností ako
zabezpečiť svojmu dieťaťu vzdelávanie.
Čas priniesol zmeny.
Múdry sa nedrží minulosti, múdry musí
vymýšľať. To je jeden zo zámerov
smerovania našej školy. S každým
prváčikom sa začínajú nové dejiny školy.
Škola je živou pamäťou
Náš archív, kroniky, v minulosti aj
pionierske, zbierky fotograﬁí, správy o
výchovno-vzdelávacom procese
zachytávajú krásne i nepríjemné veci.
Pamätajú úspechy, poukazujú na
nedostatky.
Škola mala a má šikovných žiakov a
šikovných učiteľov. Pootvorili za deväť
rokov žiakom poznávanie sveta aj seba
samého. A pripravili aj nemálo víťazov
súťaží a olympiád v okrese, kraji, aj
celoslovenských víťazov. Výsledkom sú
múdri, schopní a šikovní ľudia, absolventi
školy. Sme na nich hrdí. Veľa z nich môžem
ako rodáčka pozorovať a tešiť sa, že to boli
naši žiaci. Veľa z tých so slabšími
vzdelávacími výsledkami sú zruční a hlavne
slušní ľudia s cieľom uplatniť sa v živote.
Veľkú zásluhu na tom majú ich rodičia. Boli
dobrým príkladom. To je podstatné vo
výchove.
Dieťa nepočúva, čo hovoríme. Dieťa sa
pozerá, čo robíme.
Škola je svetlom poznania
Ako sa rýchlo pominul tento školský rok,
pominie sa rýchlo aj život človeka, preto
nestrácajme čas.
Žiaci nemusia chápať význam múdrych
citátov. Zaujíma ich hlavne prítomný
okamžik. I napriek tomu cítia, že chcú
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zdolať prekážku alebo sa dajú presvedčiť, že
môžu dokázať oproti ostatným veľké veci – vo
vzdelaní, v umení, v športe. Tam, kde je ich
parketa, čo ich láka. Alebo čo v nich vytuší a
objaví ich učiteľ. Je to krásne poslanie –
ukazovať svetlo. Škola má aj v súčasnosti
učiteľov, ktorí okrem učenia na hodine
pripravujú deti na súťaže.
Počet žiakov do 100 znamená zúžený
výber. O to viac vieme z každého, kto má
náznak predpokladov byť úspešný,
vydolovať.
Škola je zárukou budúcnosti
Nebojme sa budúcnosti! Naši tohtoroční
absolventi sú toho dôkazom.
V šk.r.2017-18 opustia brány ZŠ s MŠ
Dolné Zelenice dvanásti mladí ľudia.
Nasávali vedomosti s rôznou intenzitou,
poznávali, niekedy vyrušovali a aj neverili
sami sebe. Boli aj leniví a my sme ich stále
presviedčali, že majú na viac. Len prekonať
svoju lenivosť, bojazlivosť, ostych a
zachovávať obyčajnú ľudskú slušnosť, nabrať
správny smer a ísť za ním, budovať vlastné
sebavedomie. Všetci to rovnako nechápali.
Niektorí
ťažko, neveriacky pozerali na
učiteľa. Čo ten chce, čo otravuje, načo trápi.
Všetci sa tešia, že odchádzajú. Tak je to každý
rok. Mladosť je túžba po zmene, po nových
nepoznaných veciach. Robia prvý krok do
veľkého sveta. Kladieme si otázku: Prispeli
sme k tomu, aby sa im dobre kráčalo? Verím,
že áno.
Veď sme neboli sami. Sú tu rodičia,
zázemie, kde po každej búrke, dúfam, nájdu
bezpečný prístav. Tiež dúfam, že nezabudnú
ani na svojho učiteľa.
Obdivovali sme v zborovni ich slohy,
básnenie, scénky, spev, divadelnosť a veľa
vedomostí, ktoré niekoľkí z nich ukazovali
počas celých 9 rokov. Niekedy sme si aj
nerozumeli. To sa stáva! Dôležitý je výsledok.
A ten pri pohľade na túto triedu teší.
Skutočným umením je pozrieť sa do
zrkadla a vidieť tam sami seba. Prajem im,
aby mali to šťastie a videli v zrkadle mladých,
krásnych, vzdelaných, slušných, úspešných,
zdravých mladých ľudí, schopných získať
hodnoty, ktoré im svet ponúka a nie
stroskotancov, ktorí si nevedia poradiť s
problémami.

Majú šancu stať sa čím budú chcieť
a ukázať ako mnohí iní naši žiaci v
novej škole, že sú schopní, šikovní, vo
vybraných profesiách usilovní a zruční.
Budeme im držať palce.
Na záver
Dovolím si predstaviť webovú
st r ánku
:
www.zsdolnezelenice.edupage.org,
kde nájdete potrebné informácie o nás,
o živote školy dnes aj v minulosti.
Radi Vás, čitateľov tohto článku a
iných ľudí nášho regiónu, privítame v
škole na našich podujatiach tak
srdečne, ako to napríklad urobili naši
milí prváci s ich pani učiteľkou už
niekoľkokrát v tomto školskom roku.
Radi vás budeme informovať, ak nás

oslovíte. Budeme sa snažiť naplniť vaše
očakávania a byť ústretoví.
Želám našej škole, aby pretrvala napriek
neprajníkom – je najbližšie, vytvára väzby
medzi deťmi a ľuďmi. Bez učebne chémie
dokážeme pripraviť žiaka na olympiádu,
bez telocvične sme objavili talenty na šport
v minulosti aj dnes. Dnes, 20.6.2018, sme
obsadili dve tretie miesta na Majstrovstvách
Slovenska žiakov základných škôl. Od roku
2000 sa pýšime účasťou na
celoslovenských súťažiach v biológii,
angličtine, geograﬁi, rétorike. Všetko, čo sa
dá objaviť, vo vašich deťoch budeme
objavovať. V prajnej a nápomocnej
atmosfére pomôžeme slabším.
Nový školský rok začneme spoločne, v
jednej obci, v deviatich triedach, plní
očakávania, čo nám prinesie.
Mgr. Dana Kováčiková

Občianske združenie Jána Hanu
Ak denne nežijeme podľa toho, čo prezentujeme v kostole, ak svoju vieru nežijeme každý deň,
je mŕtva. Táto myšlienka bola jednou z hybných síl založenia občianskeho združenia ThDr. Jána
Hanu pri cirkevnom zbore ECAV v Hlohovci. Občianske združenie bolo zaregistrované
14.12.2017 na Ministerstve vnútra SR. Nesie meno po prvom zborovom farárovi CZ ECAV v
Hlohovci Jánovi Hanovi, ktorý sa 50 rokov (1949 – 1989) snažil o to, aby napriek dejinným
podmienkam nevyhasol plamienok kresťanskej evanjelickej viery v Hlohovci, Pastuchove a
Sasinkove.
Na kresťanských myšlienkach sme postavili aj toto občianske združenie, ktorého cieľom je
primárne podpora vnútrozborových aktivít, no svoje aktivity chceme ponúknuť aj okolitým
zborom a širokej verejnosti. Prevzali sme organizovanie prednášok „večer s hosťom“, ktoré
doteraz organizoval CZ. Prvá prednáška pod záštitou OZ sa konala 20.5.2018. JUDr. Peter
Peružek rozprával o susedských vzťahoch z pohľadu právnika. Druhá sa konala 17.6.2017 v
AXA klube v Hlohovci na tému Keď lieky škodia: nežiaduce účinky liekov a čo s nimi (prednášala
autorka článku). Ďalšie stretnutia so zaujímavými hosťami prinášajúcimi podnetné témy
plánujeme organizovať po prázdninách. Na pláne máme organizovanie podujatí pre deti (deň
detí, denný tábor počas letných prázdnin, výlet mládeže na Oravu, adventné pečenie) ale i
dospelých (výlet do Srbska – dožinky, zborový deň, koncert Stanislava Tichého: Lutherove
reformačné piesne).
Bližšie informácie o konkrétnych akciách nájdete zatiaľ na stránke CZ ECAV Hlohovec
www.ecavhc.sk v sekcii „Najbližšie podujatia“.
Okrem „jednorazových“ akcií by sme radi realizovali aj dlhodobejšie projekty: napríklad v
spolupráci so Trnavským samosprávnym krajom by sme chceli vytvoriť databázu
zdravotníckych pomôcok pre zdravotne postihnutých, či starších ľudí, ktorí sú na ne odkázaní;
prípadne iné myšlienky a nápady, ktoré sú zatiaľ iba v rovine úvah, či snov...
Aj činnosťou občianskeho združenia chceme žiť svoju vieru. Pridajte sa k nám, príďte
načerpať informácie a inšpiráciu na prednášky alebo na koncerte si oddýchnuť od ťažkostí
každodenného života. Alebo (a to je ešte lepšie) sa môžete aktívne pripojiť k nám tak, že sa
stanete členom OZ a budete tak môcť priložiť ruku k dielu - zapojiť sa do realizácie jednotlivých
podujatí ako aj rozhodovať o smerovaní a práci OZ. Ak máte záujem stať sa členom OZ, prosím,
obráťte sa na duchovných pastierov vo svojom zbore, alebo v zbore v Hlohovci (t.č.: 0918 828
197), alebo napíšte e-mail na adresu ozjh@ecavhc.sk. Tešíme sa na stretnutie!
Anna Šándorová
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Martin Rázus
(K 130. výročiu narodenia)
Martin Rázus (1888 – 1937) bol
evanjelický kňaz ktorý pôsobil na Pribyline,
v Moravskom Lieskovom a v Brezne, popri
tom bol básnik, spisovateľ, písal divadelné
hry a v neposlednom rade bol politik. O jeho
živote i diele sa veľa popísalo, tu by som
chcel upriamiť pozornosť čitateľov na jeho
rozsahom malé, ale významom veľké dielo,
určené najmä mladej generácii, ale aj
starším, ktorí sa kriticky chcú a potrebujú
vyrovnať s každodennými situáciami. Dielo
nazval “Argumenty – Hovory so synom i s
tebou” a bolo vydané v roku 1932. Niekomu
sa môže zdať, že čo nám dnes môže
povedať kniha napísaná pred viac ako
osemdesiat rokmi, keď bola iná
hospodárska i spoločenská situácia, nie je
to tak, posúďte sami.
Rázus v 13. kapitolách kriticky píše o
otázkach, ktoré nastoľuje život a snaží sa
ich vysvetliť z hľadiska kresťanského
svetonáhľadu.
Hneď v prvej kapitole nazvanej “Svit”
rozoberá otázku bytia. “Otázky životné
nelomcujú len generáciami, ale vekom, a to
najmä tým, v ňom si aj ty. Tie pochybnosti
sú známe i mne, ktorý som ťa predišiel….
Na otázky žitia museli si ľudia vždy
odpovedať…. U terajšej mladej generácie
teda nie to je nové, že si musí otázky
rozriešiť, iba – že si ich musí rozriešiť pre
seba a sama!... Boj o prvý náhľad na život
je teda tvojou úlohou…. Alebo je niečo
veda, alebo hypotéza a vtedy z dvoch
hypotéz má si vždy človek vybrať tú, ktorá
ho uspokojuje. Ja som našiel uspokojenie v
hypotéze, čo predpokladá všemúdru,
absolútnu bytosť, lebo mi vyplní ohromnú
prázdnotu vo všehomíre.
V ďalšej kapitole „Domov“ krásne ho
charakterizuje: „Sladkosť domova nie je v
pohodlí, ani v hojnosti, ale v tej tajomnej
hudbe sŕdc, čo náležia k sebe.... Mohli by
sme mať všetko, čo zem môže poskytnúť –
bez radosti z ľudí, alebo aspoň z hŕstky
najbližších, chybovalo by tej radosti na
farbe, teple i omamnej vôni.“
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Spoznávať samého seba zdôvodňuje v
časti nazvanej „Studňa“ čo vystihuje citát
„Preto je rozumné poznať svet, ešte
rozumnejšie seba, a najrozumnejšie
postaviť sa s poznaným svetom do takého
pomeru, v ktorom si vždy navrchu ty, lebo
blesky jeho nevyrušia rovnováhu, ktorú
máš v duši.“
Rázus dospel k záveru, že „prúdy života
a zmaru majú podivného regulátora, je to
tzv. mravný zákon“. Najdokonalejším
prejavom mravného zákona je podľa neho
kresťanstvo obsahujúce duchovné
vitamíny, ktoré sú reálnou skutočnosťou,
čo nenahradí nijaká ﬁlozoﬁcká morálka.
Tieto vitamíny rastú podľa jeho názoru vo
svojej pôsobivosti práve podľa stupňa
pomeru, v akom je veriaci kresťan so
svojím Bohom. [Gluchman, Filozoﬁa 2008,
str. 901]
Človek sa podľa Rázusa stáva
človekom vtedy, „... keď rozkvitne v ňom
poznanie a cit ľudskosti“. Rázus rozoberá
aj otázku práce, odmeňovania a sociálnej
spravodlivosti. Dôvodí:
Bohatstvo nie je cieľom či programom,
pre ktorý by sme sa mali usilovať žiť,
pretože samo osebe neposkytuje ani
spokojnosť, ani šťastie. Práca je našou
morálnou povinnosťou a patrí jej česť.
Práca sa však musí zameriavať nielen na
úžitok iných, ale rovnako aj na prospech
vlastnej osoby. Len taká práca je
povznášajúca a produktívna. Rázus ako
kritik verejného života na jednej strane
neprijímal komunizmus, na druhej strane
však rozhodne zavrhoval bezohľadné
kapitalistické sebectvo [Juríček, J.: Martin
Rázus: Básnik a politika, 1993, 179].
Nie je tu priestor na rozbor tohto spisu
Martina Rázusa. Mojim cieľom bolo iba
upozorniť na pozoruhodnú knihu, ktorú si
môžete vypožičať v zborovej knižnici na
fare.
Bohumil Proksa

(Nielen) Pre mládež
List apoštola Pavla Kolosenským
Základnou myšlienkou celého listu je istota, že Kristus svojou veľkosťou postačí na
všetky ľudské potreby. Je dostatočným Pánom pre všetky národy a ľudské skupiny. Pavel
odkazuje Kolosenským kresťanom, aby začali nový život v Kristovi. V tajničke je ukrytý
záverečný verš 3. kapitoly.
VODOROVNE:
1.Rieka v Tadžikistane (Vanč) - post skriptum v skratke - prvá časť tajničky
2.“Spočinie na ... tvojich nepriateľov“ (1M 49,8) – pevne zomknutá skupina ľudí
3. Efrajim a Daniel - zbožnú 84-ročnú prorokyňu, bola prítomná pri predstavení Ježiša v
chráme (v páde)- vynikajúci jednotlivec (eso)
4. Túto! - rieka na Pobreží Slonoviny (Bia) -kriketová palica v angličtine (bat)
5. Skratka krajského riaditeľstva - pretlač na bývalých známkach - Ježiš Kristus - Orechová
a Daňová 6. Ona po anglicky - doba, epocha (eon) -chemická značka zlata
7. Začínajúce písmená Českej Lípy a Uhrovca - Vulgata, Žalmy a Megillot - vyslovené malé
x 8. Input -ouput - rasca hovorovo -„prinesie ako ohňovú obeť Hospodinu ...“ (3M 3,3)
9. „Áno, Pane, Ty ..., že Ťa milujem.“ (J 21,15) - Ráchel a Ján
10. Mesto po anglicky - vyjadruje údiv, prekvapenie - MPY lietadiel Mali (TZ)
11. Rieka vo Švajčiarsku (Emme) - „Jozef im dal chleba za ...“ (1M 47,17)

ZVISLE:
A. Šiesta časť tajničky.
B Pomoc po anglicky - rodisko Abraháma
(1M 11,28) - tretia časť tajničky
C. Moja osoba - desiata časť tajničky
D. Druhá časť tajničky - siedma časť
tajničky
E. Osma časť tajničky
F. Piata časť tajničky – dvanásta
(posledná )
G. štvrtá časť tajničky - básnický zápor –
„Hľa, ... stál na nebi“ (Zj 4,2)
H. „Ale prišiel Tvoj hnev a ... súdiť mŕtvych“
(Zj 11,18) - deviata časť tajničky
I. Osobné zámeno (3 osoba) - jedenásta
časť
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Môžete sa zapojiť do krížovkárskej súťaže.
Každý, bez ohľadu na vek, komu sa podarí 9
V
E
R
Ň
rozlúštiť tajničku, môže svoju odpoveď na
papieri vhodiť do krabice pri východe z
10
kostola alebo poslať v sms na číslo
0944 067 969 alebo mailom na adresu
O
E
11
ecavzelenice@gmail.com najneskôr do
01. septembra 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.
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Správy o činnosti zboru
Činnosť v našom zbore neskončila
zimným spánkom, ale pokračovala v
riadnom tempe. Počas obdobia mesiacov
január až jún prebehlo v našom zbore,
alebo sme sa zúčastnili, viacero akcií.
Riadne boli odslúžené všetky Služby
Božie, detská besiedka v Siladiciach,
konﬁrmačná príprava v Horných
Zeleniciach, tiež nácvik spevokolu
Ratolesť prebehol v riadnych termínoch a
redakčná rada Zelenického spravodaja
riadne pripravovala nové čísla časopisu.
Dňa 22.3.2018 zasadalo zborové
presbyterstvo, ktoré sa zaoberalo
prípravou posviacky reštaurovaného
organu, žiadosťami o podporu aktivít
adresovanými Ministerstvu kultúry SR a
iným orgánom poskytujúcim dotácie
(cirkevné i svetské). Dňa 13.6.2018 sa
stretla výberová komisia na zhotoviteľa
opravy odvedenia dažďovej vody z kostola
v Horných Zeleniciach. Vybrali a schválili
ﬁrmu Rýdzi zo Šulekova, ktorá predložila
najlepšiu ponuku.
Tohtoročný seniorálny konvent
Bratislavského seniorátu sa konal v sobotu
17. marca 2018 v Evanjelickom a. v.
chráme Božom v Bratislave-Prievoze.
Zúčastnilo sa na ňom 138 konventuálov,
dištriktuálny biskup ZD ECAV Milan Krivda
a ďalší hostia
Delegátov a hostí privítala zborová
dozorkyňa domáceho cirkevného zboru
Ľudmila Holeková. Úvodnou liturgiou
poslúžili dištriktuálny biskup Milan Krivda,
bývalý senior Boris Mišina, ktorý odchádza
do dôchodku, a zborové farárky Olina
Kolar a Dana Murínová, ktoré v minulom
roku prišli do Bratislavského seniorátu.
Kázeň založenú na piesni o trpiacom
Hospodinovom sluhovi (Iz 49, 1 – 4), ktorá
zároveň bola i príhovorom k úvodu
zborových dozorcov, mala seniorka BAS
Sidonia Horňanová, ktorá vykonala
uvedenie siedmich nových zborových
dozorcov a dvoch nových seniorálnych
koordinátorov pre prácu s mládežou.
Dôležitou súčasťou konventu boli
doplňujúce voľby funkcionárov
Bratislavského seniorátu. V tajných
voľbách bol zvolený za nového riadneho
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presbytera František Lančarič st.
Výbor cirkevnej hudby Bratislavského
seniorátu usporiadal 6. apríla 2018 v
Senci súťaž Duchovná pieseň 2018 BAS.
Spolu 18 žiakov základných škôl súťažilo
v troch kategóriách. Za náš zbor sa
súťaže zúčastnila Adrianka Páleníková.
Naši konﬁrmandi sa v dňoch 13. až 15.
apríla 2018 zúčastnili Inside víkendovky v
Častej.
Vo 4. nedeľu po Veľkej noci (Cantate)
sa v CZ Horné Zelenice konali slávnostné
služby Božie s posviackou
zreštaurovaného organa. Kráľovský
hudobný nástroj s ﬁnančnou podporou
Ministerstva kultúry SR k svojim 165.
narodeninám znovu nadobudol pôvodnú
kvalitu. Spoločenstvo oslavujúcich v
chráme privítala zborová dozorkyňa Jana
Klačová, posviacku vykonala seniorka
BAS doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.
a slovo Božie zvestoval biskup
Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda.
Zborový spevokol Ratolesť zaspieval
piesne z Evanjelického spevníka za
organového sprievodu. V rámci
bohoslužieb odzneli aj organové skladby
"Ach, was soll ich Sünder machen" J. S.
Bacha v podaní Ing. Dušana Synaka a
"Voluntary in G“ skladateľa Johna
Stanleyho v podaní Ing. Igora Kiliana.
Zborová kurátorka Darina Synaková
predniesla báseň Óda na organ od
Vincenta Blažka.
Ďakujeme Pánu Bohu za tento deň,
ale predovšetkým za to, že aj týmto
dielom bol vykonaný dobrý krok pri
zachovávaní dedičstva predkov a jeho
odovzdávaní k použitiu budúcim
generáciám. Nech sa mnohé srdcia
oslavou Božieho mena zachvejú aj pri
tomto organe.
Dňa 13. mája 2018, v rámci Služieb
Božích, vystúpili so svojim programom ku
Dňu matiek deti z detskej besiedky v
Siladiciach.
Bratislavský seniorát ECAV na
Slovensku v spolupráci s Výborom
cirkevnej hudby BAS pripravil aj tohto
roku prehliadku spevokolov
Bratislavského seniorátu, a to 20. mája v
Evanjelickom kostole Svätej Trojice v
Petržalke.

Vo svätodušnú nedeľu sa tu zišlo
jedenásť speváckych zborov, medzi nimi aj
náš spevokol Ratolesť. Nielen účinkujúci,
ale všetci prítomní poslucháči vnímali
pravdivosť slov nášho reformátora, že
hudba je nádherný Boží dar, ktorý
pozdvihuje dušu. Sviatočné poobedňajšie
stretnutie povzniesol spoločný spev piesne
z Evanjelického spevníka Zošli Ducha
Svätého nám a duchovné slovo seniorky
Sidonie Horňanovej.
Dňa 27. mája 2018 bol vykonaný
volebný konvent k voľbe biskupa
Západného dištriktu.
Dňa 16. júna 2018 zavítala do nášho
CZ Výstava reprodukcií vyšívaných
obrazov pri príležitosti 500. výročia
reformácie. Výstava pozostáva zo 16
obrazov, ktoré vyšili členky Spoločenstva
evanjelických žien v 14 seniorátoch ECAV
na Slovensku. Obrazy v pôsobivej podobe
zachytávajú prierez históriou Evanjelickej
a. v. cirkvi na území dnešného Slovenska.
Autorka námetu projektu je PhDr. Jana
Kepplová, autorka obrazových predlôh a
textu je prof. Ing. arch. Janka Krivošová,
PhD., predsedníčka projektovej komisie je
Mgr. Daniela Horínková a odborná
materiálová poradkyňa je Emília Fojtíková.
Prednáškou sa prihovorila autorka
projektu Jana Kepplová. Priblížila zrod
myšlienky vyjadriť históriu evanjelickej
cirkvi prostredníctvom vyšívaných obrazov,
ako aj proces postupnej realizácie projektu
ženami vo všetkých seniorátoch ECAV na
Slovensku.
Dňa 17. júna 2018 bol vykonaný
volebný konvent k voľbe generálneho
biskupa ECAV na Slovensku a
generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.
Evanjelická cirkev augsburského
vyznania (ECAV) na Slovensku pozvala
všetkých záujemcov na podujatie
Evanjelické cirkevné dni na Slovensku v
dňoch 29. júna − 1. júla 2018, ktoré
pripravila v spolupráci s Cirkevným
zborom ECAV Zvolen, so Zvolenským
seniorátom a s Mestom Zvolen. Naši
cirkevníci sa ich zúčastnili dňa 30. júna
2018. Šieste evanjelické cirkevné dni boli
venované 100. výročiu samostatnej ECAV

v spoločnom štáte Čechov a Slovákov a
„osmičkovým“ rokom, ktoré sa spájajú s
dejinami 19. a 20. storočia. Konali sa v areáli
Evanjelického kostola vo Zvolene, na námestí
pred kostolom a v Divadle J. G. Tajovského.
Organizátori pripravili bohatý program pre
starších aj mladších, deti aj mládež. Podujatie
sa začalo v piatok 29. júna popoludní na
námestí. Na tribúne vystúpili zborové
spevokoly, ľudová hudba a mládežnícke
skupiny. Slávnostné služby Božie v sobotu 30.
júna 2018 dopoludnia v priamom prenose
odvysielala aj Slovenská televízia. Na týchto
Slávnostných službách Božích vystúpil aj náš
spevokol Ratolesť.
Nezaháľali sme ani vo zveľaďovaní a
skrášľovaní nášho majetku. V období apríl až
máj sa budoval plot vo farskej záhrade v
Horných Zeleniciach a v máji dvor kostola v
Siladiciach a upravil sa hrob p. farára
Lanštiaka na cintoríne v Siladiciach. Všetkým,
ktorí priložili ruky k dielu, patrí vďaka. Tiež
ďakujeme za ﬁnančný dar Františkovi
Lančaričovi st. pre výstavbu oplotenia.
Teraz trochu štatistiky:
Krst: 13. januára 2018 bol pokrstený Michal
Ďurica, syn Michala Ďuricu a Zuzany Krížovej
Úmrtia: Helena Mikuščáková, rod.
Mesárošová (95 r.) - Siladice
Mária Sekerešová, rod. Baranovičová (90 r.) –
Siladice
Daniel Bojnák (85 r.) – Siladice
Pavol Dinga (47 r.) – Horné Zelenice –
Leopoldov
Eduard Varga (64 r.) – Horné Zelenice
„ Pán Boh nás v Kristovi vyzdvihuje z brány
smrti.“ Ž 9,14
Sobáše: v tomto období neboli žiadne
K ďalšej našej činnosti nech nám pomáha Pán
Boh!
Spracoval: M.Štrba
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Ďakujeme za milodary na náš časopis, ktoré v uplynulom období darovali:
Hrivnáková Pavla, Repka Ján 175 a Vargová Eva z Horných Zeleníc, Šimonáková Emília,
Krupanová E., Rybová Etela, Synak Miroslav, Sekerešová Mária a Ryba Marek zo Siladíc,
Osuský Miroslav z Leopoldova, Sekerešová Božena a Rusnák Jaroslav z Hlohovca, Dingová
Katarína z Trnavy a Rašová Soňa z Čataja.
Informovala: Darina Synaková
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Rozpis Služieb Božích

Dátum

Nedeľa

Horné Zelenice

Siladice

8.7.2018

6. nedeľa po Sv. Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

15.7.2018

7. nedeľa po Sv. Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

22.7.2018

8. nedeľa po Sv. Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

29.7.2018

9. nedeľa po Sv. Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

10,30 hod. + VP

9,00 hod. + VP

5.8.2018

10. nedeľa po Sv. Trojici –
Nedeľa pokánia

12.8.2018

11. nedeľa po Sv. Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

19.8.2018

12. nedeľa po Sv. Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

26.8.2018

13. nedeľa po Sv. Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

2.9.2018

14. nedeľa po Sv. Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

9.9.2018

15. nedeľa po Sv. Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

16.9.2018

16. nedeľa po Sv. Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

23.9.2018

17. nedeľa po Sv. Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

30.9.2018

18. nedeľa po Sv. Trojici –
Pamiatka posvätenia chrámu

10,00 hod.

Ďalšie aktivity nášho zboru:
Klub besiedkárov Siladice: 4x (každý druhý týždeň) v stredu o 16,00 hod.:
11.7., 25.7., 8.8. a 22.8.2018
Klub besiedkárov Horné Zelenice: 4x (každý druhý týždeň) vo štvrtok o 16,00 hod.: 12.7., 26.7.,
9.8. a 23.8.2018
Klub konﬁrmandov: stretnutie s možnosťou prespatia 6.-7.7.2018 a celodenné 10.8.2018
Zápis konﬁrmandov do prvého ročníka konﬁrmačnej prípravy bude v nedeľu 16.9.2018 o
14,00 hod. Zapisujú sa deti narodené v roku 2006 !
Besiedka a konﬁrmačná príprava pokračuje v septembri v riadnom termíne a čase týždenne.
Ponúkame možnosť účasti pre dorast (do 15 rokov) na letnom tábore v čase od 12.8. do
19.8.2018 v Planinke pri Dechticiach. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo cez
www.inside.sem.sk.
Organizuje sa zájazd do Martina s duchovným, kultúrnym a historickým programom dňa
15.9.2018. Prihlásiť sa možno na farskom úrade počas mesiacov júl a august.
Dňa 22.7.2018 o 17,00 hod. bude na cintoríne v Siladiciach pietna spomienka pri 110. výročí
úmrtia farára Ondreja Lanštiaka. Program začne kladením kvetov k obnovenému hrobu a
pokračovať sa bude duchovným programom v kostole v Siladiciach.
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