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 VŠETKO ŽIVÉ SA POHYBUJE. POHYB JE ZNAKOM ŽIVOTA. HÝBE SA VŠETKO 

ŠTVORNOHÉ, DVOJNOHÉ AJ BEZNOHÉ. ROZDIEL JE LEN V SPÔSOBE, ROZMEDZÍ A 

RÝCHLOSTI POHYBU. 
 Hýbe sa vzduch aj voda, hýbu sa rastliny, hýbu sa mikroorganizmy, hýbe sa slimák aj 
rys. 
 V bezvetrí by sme nedokázali dýchať, bez pohybu vody by vodný svet zhnil. Rastlina 
sa otáča za slnkom, aby tak z neho najviac živín čerpala a najvyššie k nemu sa dostala. 
Mikroorganizmus používa brvy či bičíky alebo si vytvára dočasné - občasné panôžky, len aby 
nezhynul. Slimákovi jeho tempo stačí, rysa rýchlosť vyživí a zachráni. 
Hýbe sa aj človek. Veď bez pohybu by nemohol splniť vlastné životné potreby, nemohol by 
fungovať v rodine ani v spoločnosti. Hýbeme sa preto, že je to potrebné, až nevyhnutné. 
 Ale pohyb je tiež – zdravý. Odborníci nás upozorňujú, že by sme sa mali hýbať viac. 
Posledný septembrový týždeň v roku 2018 je z iniciatívy  Európskej komisie na podporu 
športu a fyzickej aktivity v celej Európe už 4. ročníkom Európskeho týždňa športu. Pod 
hlavičkou hlavnej témy kampane „#BeActive“ sú registrované pohybové aktivity 
organizované od 1. septembra do 15. októbra 2018 v 38 krajinách Európy. Je to iniciatíva, 
ktorá má nabádať k pohybu po celý rok. Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2017 je na 
Slovensku zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 49% Slovákov nikdy alebo 
len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Pripojme sa ku tej múdrej, pohybujúcej 
sa polovici Slovákov, aby sme v zdravom tele mali zdravého ducha.   
Trvanie človeka ako duchovnej bytosti je tiež vysvetľované ako aktivita a pohyb. Príslovia 
človeka vyzývajú  (9,6) „kráčať cestou rozumnosti “ a život umného človeka hodnotia ako 
(15,21) „kráčanie rovno“. Jákob v 1M 48,15 vieru a pobožnosť svojich predkov nazýva 
„chodením pred Božou tvárou“ a v 3M 26, 3 je za poslušné „chodenie v Božích 
ustanoveniach“ zasľúbené požehnanie. Žalm 128 nazýva blahoslaveným toho, „kto chodí po 
Božích cestách“. Z celého Písma k nám znie výzva: „Choďme vo svetle Hospodinovom.“ Naše 
duše k životu tiež potrebujú pohyb. Niekedy nie iba chôdzu, ale až beh – (1Kor 9,24) „Bežte 
tak, aby ste uchvátili.“ 
 Cesta človeka k Bohu je pripodobňovaná chôdzi na kopec šmýkajúcimi sa svahmi. 
Kým kráčaš - modlíš sa, robíš pokánie a dobré skutky, čítaš Písmo, svedčíš o Bohu, oslavuješ 
Pána…  - stúpaš smerom ku Bohu, ktorý je na vrchole kopca. Keď prestaneš kráčať – 
šmykľavé nánosy nástrah hriechu pod tvojimi nohami ťa zosúvajú nižšie, a tak sa Bohu 
vzďaľuješ. Pre dobrú duchovnú pozíciu je potrebné byť v neustálom pohybe. 
 Dokáže to každý, kto Hospodina má za Pána. Lebo „Hospodin je večný Boh, ktorý 
stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému 
dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkýnajú a 
klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako  
orly, bežia a neslabnú, chodia a neustávajú.“ (Iz 40, 30nn)                                                                                 
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Rozpis Služieb Božích 

Dátum Nedeľa Horné Zelenice Siladice 
7.10.2018 19. nedeľa po Svätej Trojici 10,30 hod. 9,00 hod. 
14.10.201

8 
20. nedeľa po Svätej Trojici 10,30 hod. 9,00 hod. 

21.10.201
8 

21. nedeľa po Svätej Trojici 10,30 hod. 9,00 hod. 

28.10.201
8 

22. nedeľa po Svätej Trojici 10,30 hod. 9,00 hod. 

31.10.201
8 

Pamiatka reformácie 18,00 hod. + VP 17,00 hod. + VP 

4.11.2018 23. nedeľa po Svätej Trojici 
Pamiatka posvätenia chrámu v 

Siladiciach 

9,00 hod. 10,00 hod. 
Vystúpenie 
spevokolu 
Ratolesť 

Ďalšie aktivity nášho zboru: 

Klub besiedkárov Siladice: každú stredu o 16,00 hod. v Klube KD (okrem 31.10.2018) 
Konfirmačná príprava: každý piatok o 17,00 hod. v Horných Zeleniciach 
Nácvik spevokolu Ratolesť: každý piatok o 18,00 hod. v Horných Zeleniciach 
 
Ponúkame možnosť účasti na Valnom zhromaždení Spoločenstva evanjelických žien ECAV 
na Slovensku v Pezinku, v sobotu 27.10.2018. Zhromaždenie začína slávnostnými 
Bohoslužbami o 14,00 hod. 
 
 

 
 

Dávame do pozornosti koncerty v ECAV kostole v Horných Zeleniciach 
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