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Od istého času môjho žitia vždy, keď sa
zjesení, vkradne sa mi do duše šedá hmla.
Niekto by povedal, že je to melanchólia,
niekto jesenná depresia, niekto by to
prirovnal k „nicotě“ z Nekonečného
príbehu... V tomto období sa mi zdá všetko
márne,
zmysel
konania,
práce,
akéhokoľvek snaženia či dokonca života mi
uniká v nekonečnej tme. Často si
spomínam na vystúpenia v domovoch
dôchodcov
s detským
folklórnym
súborom, ktoré boli snáď najťažšími
a najťaživejšími predstaveniami. Aspoň ja
som ich tak vnímala: veselé pesničky zneli
rovnako, ako keď voláte do hustej
hmly, v očiach
stareniek
a starčekov
zostávala prázdnota. Stratili zmysel svojho
života a už im ho nemal kto pripomínať...
Detské hlásky boli len slabou záplatou,
malou rozkvitnutou jesennou ružičkou,
ktorá nemala šancu vyplniť prázdnotu,
rozdúchať uhlíky na udržateľný plameň...
Nie sme na tom podobne, ako tí z domovov
dôchodcov? Svoju prázdnotu plátame
pestrým pozlátkom darčekov, občasnou
dobročinnosťou, najradšej vo forme
finančného príspevku. Ten je rýchly
a rýchle riešenia máme radi. Čo na tom, že
problém neriešia? Ani ten náš, ani
obdarovaného. Tvrdíme, že na viac

NOVEMBER 2018

nemáme čas. A tak zostávame akoby stále
v „obchodnom advente“ s trblietavými
malými záplatami, ktoré sa prepadávajú
v hlbočine prázdnej tmy.
V tme zimy sa rodí život – nádej sa stáva
skutočnosťou – prichádza k nám Ježiš. No
v deň svojho narodenia nebol hneď
veľkým, silným mužom, ktorý zboril chrám
a postavil nový. Aj on rástol zo dňa na
deň... každý jeden deň... postupne...
stále... Ježiš nie je jednorazová záležitosť.
Kresťanstvo je spôsob života
–
každodenného až do konca.

Pane, prosím, keď už nebudem vidieť
zmysel života, ktorý si mi dal, zošli mi
svojich poslov, ktorí mi ho budú
pripomínať – každý deň...
Skúsme byť poslami, pre tých, ktorí
potrebujú pripomenúť zmysel – každý
deň...
Anna Šándorová

podporoval manželstvo, o ktorom hovoril ako
o spojení duší.

Tomáš Garrigue Masaryk
(100. výročie vzniku Československej Republiky)

Masaryk sa stal poslancom ríšskej rady
vo Viedni, kde zastupoval záujmy Čechov a prišiel
k názoru, že budúcnosť je v ich osamostatnení.
Neusiloval sa o násilnú revolúciu, naopak, do
vypuknutia prvej svetovej vojny bol zástancom
politickej dohody a federatívneho rozdelenia
monarchie. Keď v roku 1914 Rakúsko - Uhorsko
rozpútalo vojnu, videl v tom príležitosť rozpadu
monarchie a vzniku československého štátu. Keď
prišiel s ideou založenia samostatného štátu,
nebolo mnoho takých, ktorí by verili, že je to
možné. Ale Masaryk išiel za svojou víziou a spolu
so
svojim
najbližším
spolupracovníkom
generálom Milanom R. Štefánikom začali
v rôznych armádach bojujúcich proti monarchii
organizovať samostatné československé légie.
Najväčšia armáda legionárov vznikla z vojnových
zajatcov v Rusku. Za vec samostatného
Československého štátu však bojovali aj ďalší
českí a slovenskí politici.

Tomáš Masaryk vyrastal v rodine
chudobného kočiša, ktorý musel pracovať pre
panstvo. Od
14 rokov si
Tomáš sám
zarábal na
živobytie.
Začínal
rôznymi
službami, a
potom
doučoval
deti.
Od
mladosti bol veľmi bystrý a pochopil dôležitosť
vzdelania. „Vedomosti sú sila, ale túto silu
nemáme používať k svojmu obohacovaniu, alebo
ovládaniu druhých, ale k prospechu všetkých
ľudí.“ Masaryk sa oženil s Američankou
francúzskeho pôvodu Charlotte Garrigue a jej
meno pripojil k svojmu menu. Ich manželstvo
bolo náročné, lebo Masaryk bol ustavične
zaujatý prácou, no keď bol doma, venoval sa
rodine ako najlepšie vedel. Hovoril, že nezáleží
na tom, koľko času ľudia spolu trávia, ale ako
spoločný čas dokážu využiť. Masaryk na pražskej
univerzite pôsobil ako profesor filozofie. Nebažil
za peniazmi ani majetkom. Majetok považoval
iba za prostriedok pre dosiahnutie iného,
duchovného cieľa. Masaryk veril v Boha. Hlavný
dôvod vtedajšej spoločenskej krízy videl
v zosvetštení doby. Spolu s Dostojevským,
svojím obľúbeným spisovateľom, hovoril: „Ak nie
je Boh, všetko je dovolené.“ Za zmysel svojho
života považoval podľa Komenského nápravu
vecí ľudských. Láska k človekovi bez rozdielu
postavenia, majetku alebo úspechu, ktorú
nazýval humanitou, bola pre neho téma, o ktorej
rozmýšľal celý život.

Masaryk
a
Štefánik
rokovali
s predstaviteľmi Spojených štátov amerických,
Francúzska, Veľkej Británie a Talianska o
podpore
vzniku
samostatného
československého štátu. Presviedčali české a
slovenské
krajanské
spolky
v Amerike,
aby podporili samostatnosť ich vlasti. Masaryk
písal články do novín. Rakúsko - Uhorsko so
svojimi spojencami bolo napokon porazené, 28.
októbra 1918 bol vyhlásený samostatný
Československý štát a Masaryk sa stal jeho
prvým prezidentom.
Svoj odkaz zhrnul Masaryk do niekoľkých
viet: „Žite podľa svojho presvedčenia.“
„Nehovorte iba o svojej politike, žite ju.“ „
Hovorte pravdu a nekradnite.“
Hlavná myšlienka, ktorú považoval za
základ nového štátu, bola humanita, skutočná
ľudskosť. „Eticky je demokracia zdôvodnená ako
politické uskutočňovanie lásky k blížnemu.“
Ľudia dnes málo premýšľajú o obsahu Ježišovho
príkazu: „Miluj blížneho, ako seba samého.“
Masaryk však o ničom nepremýšľal tak často, ako

Masaryk sa rád vyjadroval o veciach,
ktoré boli v tej dobe tabu. Napísal prácu na tému
samovrážd, presadzoval rovnosť mužov a žien,
chcel, aby ženy mali vo všetkých oblastiach
rovnaké postavenie ako muži. Výrazne
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o tejto výpovedi. Keď o demokracii hovoril so
spisovateľom Karolom Čapkom, záležalo mu na
tom, aby spisovateľ jeho názory pochopil, keď
písal dielo „Hovory s T.G. Masarykom.“ Masaryk
často krát opakoval: „Zakladám demokraciu na
láske – na láske a spravodlivosti, ktorá je
matematikou lásky, a na presvedčení, že máme
na svete pomáhať uskutočňovať Božieho
poriadku.“



Pred poslancami národného zhromaždenia, keď
bol naposledy zvolený za prezidenta povedal:
„Štáty sa udržujú tými ideami, z ktorých sa
zrodili.“ Čo je aktuálne aj dnes.



Niekoľko citátov z diela T.G.Masaryka:







Zbožnosť korunuje a posväcuje lásku.
Náboženstvo bez ľudskosti nemôže byť
správne; ľudskosť bez zbožnosti nemôže
byť úplná.
Ježiš, nie Cézar, to je zmysel našich dejín
a demokracie.
Sú ľudia, ktorí nechcú poznávať samých
seba; sebapoznanie je vraj ťažké.

Človek, ktorý má chalúpku, nemôže
pracovať takými prostriedkami, ako ten,
kto má palác; ale je otázka, či nemôže byť
človek v chalúpke šťastnejší, vzdelanejší
ako človek v paláci. Ale beda mu, ak sa
bude opičiť po tom, kto má palác.
Život meriame príliš jednostranne podľa
jeho dĺžky a nie podľa jeho veľkosti.
Myslíme viac na to, ako život predĺžiť, ako
na to, ako ho skutočne naplniť. Mnoho
ľudí sa bojí smrti, ale nerobia si nič z toho,
že sami žijú len položivotom bez obsahu,
bez lásky, bez radosti.
Ježiš podával náboženstvo čisté,
nerozhárané,
pokojné,
jasné,
nezahmlené.
Náboženstvo je život pod zorným uhlom
večnosti.

Voľne podľa článku na webovej stránke
http://www.staletekoreny.cz/tomas-garriguemasaryk pripravil B. Proksa

Chceli ho zastaviť,
aj keď vedeli, že to nedokážu.
Pravdu nemôžu popraviť,
vierou silnou neotrasú.

Záhrada
Často chodím do tejto záhrady,
kde jeden kvet kvitne.
Kázal iba pravdy,
nikdy nepominie.

Hoc ten kvet už v záhrade nerastie,
stále rád tam chodím,
pretože vždy mi pripomenie,
nech vieru ukázať sa nebojím.

Hoc stratený som bol v sade divokom,
pomohol mi nájsť v sebe krásu.
Vždy som bol tak nejak bokom,
no on vždy predstavoval moju spásu.

Katka Lopuchová

Dokázal hlasom do sveta zakričať
slovom silným,
nebál sa poukázať,
i keď ho volali chybným.
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„Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám

kruhu. Túto Jeho cestu milostiví Otec nebeský

zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec

dokonale zariadil a do najmenších detailov

ich správania a napodobňujte ich vieru. Ježiš

precízne rozplánoval. Zničenie Jeho tela na

Kristus - ten istý včera i dnes i naveky. Nedajte sa

hanebnej Golgote, za bránou, mimo mesta, kde

zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Lebo je

sa spaľovali telá všetkých obetných zvierat, je len

dobré, keď sa srdce posilňuje milosťou, a nie

jedným z množstva drobných, vykupiteľské dielo

pokrmami. Tí, čo si podľa nich zariadili život,

a Božskosť Krista potvrdzujúcich detailov.

nemali z toho úžitok. My máme oltár, z ktorého

V našich životoch Pán tiež dohliada na každý

nemajú právo jesť tí, čo konajú bohoslužbu v

detail. Skutočnosť, že je zemský život poznačený

stánku. Lebo telá zvierat, ktorých krv veľkňaz

pominuteľnosťou a že tu nemáme trvalé miesto

vnáša do svätyne za hriechy, spaľujú sa von za

neznamená, že sme unášaní vetrom bez plánu a

ohradou. Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud vlastnou

že sa nám môže stať tragické stroskotanie. Mocný

krvou, trpel za bránou. Vyjdime teda k Nemu von

Boh láskavo a spoľahlivo riadi naše životy.

za ohradu, znášajúc Jeho hanenie. Lebo nemáme

Pozorujme vtákov nebeských. Na príklade

tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce. Skrze

sťahovavých lastovičiek práve ku tejto téme

Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to

peknú poučku ponúka Kristína Royová vo svojej

jest

poviedke „Ako prišli lastovičky domov“. Teraz už

ovocie

pier

vyznávajúcich

Jeho

meno.“ (Židom, 13, 7 – 15)

odleteli.

Veľmi rozumné – veď lietajúci hmyz

zaliezol do škár a oni ho potrebujú na jedenie
V tomto roku sme dostali jeseň dlhú, teplú, zrelú,

veľmi veľa – za jednu sezónu spotrebujú pre seba

voňavú, šuchotavú, farebne krásnu, všestranne

a pre mláďatká omnoho viac potravy ako sami

krásnu.

staroby,

vážia. Kam odišli? Naše lastovičky odleteli do

tohtoročná jeseň znamená zdravé, spokojné,

Južnej Afriky. Ornitológovia sledujú pohyb vtákov

zmysluplné, krásne seniorské roky. Takéto

po celej planéte. Veľkolepé odlety a prílety sa

prajeme všetkým seniorom, dnešným aj tým

dejú na celom svete. Tak vieme že bociany biele

budúcim.

z východnej časti Európy zimnú časť roka trávia v

Kým sa ale tešíme z darov jesene a vychutnávame

prednej Indii a od Čiech letia na západ do

si jej plody, nemôže nám uniknúť ďalšie

strednej a južnej Afriky, kukučky do strednej

svedectvo o živote, ktoré jeseň vždy nanovo

Afriky. Mnohé sťahovavé vtáky, ktoré prelietajú

tlmočí – svedectvo o existovaní konca, o

oceány vôbec nevedia plávať. Nemajú možnosť

dočasnosti všetkého, čoho sa môžeme dotknúť, o

oddýchnuť si na hladine a predsa sa odvážia k

tom, že „tu nemáme trvalé mesto“.

letu ponad more. Dodnes veda s presnosťou

Zájdeme s kvetmi na cintorín, na miesto, kde sa

nevie vysvetliť, ako sa vtáky na dlhých trasách

ukončila naša rozlúčka s tými, ktorí opustili tento

orientujú, predsa ale naše lastovičky vždy na jar

svet, pri tom si ale nemyslíme, že sa cintorín stal

zaštebocú pod našimi strechami a obnovujú si

ich miestom trvalého prebývania.

svoje

Pre nás Pán Boh pripravil trvalé miesto vo svojom

prinášajú u nás. Totiž, u nás je v čase hniezdenia

dome, miesto, ktoré my zo zemského uhla

deň dlhší ako v okolí rovníka a tak môžu svojim

nazývame „oným mestom budúcim“. Pripravil

nenásytným potomkom prinášať potravu každý

nám ho v Kristovi, ktorého zemskú neľahkú cestu

deň dlhšie, čo je pre ich vývoj a rast rozhodujúce.

pre záchranu človeka si onedlho, s príchodom

Zimovať ale znovu budú musieť ďaleko, po

adventu začneme pripomínať v novom ročnom

absolvovaní náročnej cesty. Nikto to nemá ľahké.

Ak

je

jeseň

symbolom
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opustené

hniezda.

Veď

potomstvo

Nikto ale nie je sám a jeho život nie je bez plánu

Predovšetkým buďme sústredení na Krista.

a cieľa. Keď tak pri vtákoch, o čo skôr pri korune

Uprostred tejto pominuteľnosti On je ten, ktorý

stvorenstva – človeku.

je „istý včera i dnes i naveky“! „Trvalý pokoj

Nemusíme sa báť. Ani vtedy, ak svoj život

požívajú tí, čo milujú Boží zákon; a nemajú sa na

musíme vnímať ako čas „v potupe... za

čom potknúť.“ (Ž 119,165)

ohradou...“. Koniec Kristovho tela tiež bol tam,

Chválime Krista, svojho Pána za Jeho obeť; Boha

tam skončili aj telá mnohých „našich vodcov, ktorí

Otca chválime za Jeho milosť; chválime Ducha

nám zvestovali slovo Božie“. Snažme sa podobať

Svätého, že dal evanjeliu ako jasnému svetlu

sa im aj v správaní a vo viere. Hľadajme „ono

zasvietiť v mysliach a srdciach mnohých našich

miesto budúce“, ako svoj „lepší a trvalý majetok“.

predkov, ktorí nám zvestovali Slovo Božie a že

(Žid 10,34)

ono svieti aj v nás.
OKo

Modlitba v starobe
Pane, Ty vieš lepšie ako ja, že zo dňa na deň
starnem a jedného dňa budem starý.

Nauč ma u iných odhaľovať nečakané schopnosti
a daj mi krásny dar, aby som sa vedel o nich
zmieniť.

Chráň ma pred pocitom, že musím pri každej
príležitosti ku každej téme niečo povedať.

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechcem sa sťažovať,
ale Tebe, Pane, to poviem – bojím sa staroby.

Zbav ma veľkej náruživosti chcieť dávať do
poriadku záležitosti druhých. Nauč ma byť
uvážlivým a ochotným pomáhať, ale nedávať
naivné rady a stavať sa do úlohy nadriadených
a nemať k mienke iných znevažujúce poznámky.

Je mi tak, akoby som sa musel rozlúčiť. Nemôžem
zastaviť čas. Cítim, ako zo dňa na deň strácam silu
a prichádzam o bývalú krásu. Bol som pyšný, že
ešte stále môžem súperiť s mladými. Teraz cítim
a uznávam, že už toho nie som schopný. Bol by
som smiešny, keby som sa o to pokúšal. Ale Ty,
Pane, hovoríš že: „tí, čo očakávajú na Hospodina,
dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako
orly.“ (Iz 40,31)

Zdá sa mi, že je škoda z prebytku múdrosti
nerozdávať, ale Ty, Pane, vieš, že by som si rád
udržal zopár svojich priateľov.
Nauč ma, aby som dokázal mlčky znášať svoje
choroby a ťažkosti. Pribúda ich a chuť o nich
hovoriť z roka na rok rastie.

Daj môjmu srdcu silu, aby som prijal život tak,
ako ho Ty riadiš. Nie mrzuto, nie ľútostivo so
skleslou náladou, nie ako odchádzajúci, ale ako
vďačný a pripravený na všetko, na čo ma
povoláš.

Netrúfam si prosiť, aby si mi dal dar s radosťou
počúvať druhých, keď hovoria o svojich
chorobách, ale nauč ma ich trpezlivo znášať.

Ďakujem Ti, že počúvaš môj zachrípnutý hlas –
lepší už nebude – len tam raz u Teba... Amen

Rovnako sa neodvažujem prosiť o lepšiu pamäť,
ale len o trochu väčšiu skromnosť a menšiu
istotu, keď sa moja pamäť nezhoduje s ich
pamäťou.
Nauč ma tej obdivuhodnej múdrosti vedieť sa
mýliť.
Drž ma, aby som bol – ako sa len dá – láskavý.
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potrebu a nedostatok učebníc, preto medzi
inými zostavil napr. Evanjelickú vierouku
a mravouku (1939). Venoval sa dejinám
slovenskej kultúry a publikoval životopisy
cirkevných a kultúrnych dejateľov. Z jeho

„Napodobňujte ma ako ja
Krista!“ 1Kor 11:1

Július Adamiš
Cirkevný historik, spisovateľ,
kňaz (v CZ Horné Zelenice 1908 –
1911.
Ako nadpis môjho článku som si dal
text na pamätnej tabuli, ktorá je umiestnená
na múre nášho kostola a pripomína pôsobenie
jedenásteho kňaza v našom cirkevnom zbore
– Júliusa Adamiša.
V Evanjelickom poslovi z 3. októbra
2018 číslo 38, som sa dozvedel, že v tomto
roku sme si pripomenuli 135 rokov od jeho
narodenia. Vybral som z tohto článku
niekoľko úryvkov, aby sme si ho
pripomenuli, aj keď u nás pôsobil len krátko.
Pochádzal z roľníckej rodiny. Narodil
sa 28. mája 1883 v Senici, kde navštevoval
základnú a meštiansku školu. Potom študoval
na evanjelickom lýceu, na ktorom zmaturoval
v roku 1901 a pokračoval na teologickej
akadémii v Bratislave ukončiac ju v roku
1905. Po štúdiách pôsobil ako kňaz v rôznych
cirkevných zboroch najprv v Maďarsku,
neskôr v Mokrej Lúke, v rokoch 1908 až
1911 v Horných Zeleniciach a od roku 1911
najdlhšie v Bratislave.
Po smrti farára Jána Drobného
prevzal vedenie bratislavského zboru a spolu
s mladým spolupracovníkom Ladislavom
Jurkovičom s neohrozenou vierou a dôverou
v Boha zdolávali mnohé prekážky a ťažkosti.
Zaslúžili sa o postavenie kostola na
Legionárskej ulici. Tiež bol dňa 3. októbra
1937 zvolený za seniora Bratislavského
seniorátu. V tejto funkcii zotrval až do konca
júna 1958, keď odišiel na dôchodok.
Ako autor cirkevných článkov
prispieval
do
rôznych
časopisov
a predovšetkým ako katechét pociťoval

tvorby je najvýznamnejšia práca Zo života
slovenských študentov na bratislavskom
lýceu v rokoch 1861 — 1864 (Myjava 1933).
V roku
1941
mu
Slovenská
evanjelická
bohoslovecká
fakulta
v Bratislave udelila hodnosť čestného
doktora teológie.
Veľkú zásluhu si získal tým, že po
oslobodení v roku 1945 zjednotil všetkých
evanjelikov bez rozdielu národnosti do
jedného
spoločného
Bratislavského
cirkevného zboru.
Unaveného pútnika a pracovníka na
svojej vinici Pán Boh povolal do večnosti
26. mája 1971. V deň jeho 88 narodenín bol
pochovaný na evanjelickom cintoríne pri
Kozej bráne v Bratislave, kam sám toľkých
vyprevadil v nádeji vzkriesenia.

Z viacerých zdrojov zostavil Martin Štrba
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Oľga Adamkovičová-Semková:

a tma neujme sa vlády

V penzióne

Čas sa tak kráti
Ani my navždy
nebudeme mladí

Úhľadné domčeky

Raz zatvoria sa dvere

Dvere vedľa dverí

čo dnes sú ešte dokorán

A za každým

a čakajú že prídeme

nejaký príbeh

A tých

Smutný aj veselý

čo veľa sme im dlžní zostali

ako ho život dal

zasadia navždy do zeme

a človek prežil
Kto si dnes niektorý

Prázdne náručia

vypočuť príde

Opustené postele

Kto sadne k posteli

A výčitky

kde bolesť leží

A spomienky

Kto na ňu položí

vkorenené v nás

balíček lásky

ktoré raz zotrie

kým slnko zájde

neúprosný čas

a vzdialime sa po špičkách

Ivan Kraus:

s úctou ale mysliac pritom:

Vzácnosť

stačilo

Najmenej bývame vďační tým

Žijú však aj lepší ľudia na svete

ktorí zaslúžili by si to najviac

ktorí od nás nečakajú ani to

Povieme stručne: ďakujem

Zo zborovej činnosti v období júl – október 2018:
 5. júla sa mnohí členovia nášho zboru
zúčastnili
pietnych
slávnostných
bohoslužieb na hrade Branč. Tieto
bohoslužby svojim spevom obohatil aj
náš spevokol Ratolesť.

 Od septembra pokračuje s prácou
besiedka v Siladiciach a konfirmačná
príprava v Horných Zeleniciach.
 15. septembra sme boli na zborovom
výlete v Martine. V tomto roku 100ročnice Martinskej deklarácie bolo
skutočne dojímavým zážitkom navštíviť
miesta, na ktorých sa veľkými
písmenami písali dejiny. Mali sme tú
česť a privilégium, že nám jedinečný
sprievod počas návštevy robil historik

 22. júla sme si kladením kvetov ku
obnovenej hrobke, a potom pobožnosťou
v chráme v Siladiciach pripomenuli 110.
výročie úmrtia p. farára Ondreja
Lanštiaka.
 V priebehu leta sa konali detské kluby v
Siladiciach.
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doc. Kovačka. Tešili sme sa aj z
možnosti navštíviť kostol v Necpaloch.

V nádeji vzkriesenia a života večného sme
sa rozlúčili:
 v Horných Zeleniciach s Michalom
Štrbom 67 ročným,
 v
Siladiciach
s
Vladimírom
Bojnákom 78 ročným, Rastislavom
Rybom 59 ročným a
Janou
Sekerešovou 57 ročnou,
 v Bučanoch s Emíliou Novotnou 78
ročnou,
 v Dolných Zeleniciach s Pavlom
Kalnickým 63 ročným.

 Slávnostné bohoslužby na Pamiatku
posvätenia
chrámu
v
Horných
Zeleniciach obohatil svojim spevom aj
spevokol Ratolesť.
 4. novembra sa v Siladiciach konali
slávnostné bohoslužby na pamiatku
posvätenia
chrámu,
na
ktorých
vystupoval aj spevokol Ratolesť.
 V
rámci
projektu
„Nedeľná
hudba“ zaznel náš zreštaurovaný organ
počas dvoch koncertov:

Nech im Otec nebeský v mene Krista
Spasiteľa daruje svoj odpočinok.

o 7. októbra predviedol na ňom svoje
umenie Marek Vrábel spolu s Jurajom
Mitošinkom, ktorý hral na trombón;

K životnému jubileu v druhom polroku
2018 gratulujeme a prajeme Božie
požehnanie:
 60 rokov: Miroslav Krištan, Jaroslav
Synak, Eva Vargová a Marta Štrbová
 70 rokov: Eva Rauová, Fedor Polák,
Marta Masárošová, Oľga Vargová,
Viera Šišková, Klára Synaková,
Milan Repka, Vladimír Pavlovič,
Viera Lenghartová, Igor Kulík, Anna
Kulíková a Helena Jacečková
 80 rokov: Anna Repková a Matilda
Bojnáková
 90 rokov: Katarína Kulíková

o 4. novembra sme si vypočuli organové
skladby v podaní Jána Vladimíra
Michalku spolu s akordeónom, na
ktorom hral Boris Lenko.
 12. októbra našich konfirmandov
navštívil koordinátor pre prácu s
mládežou v Bratislavskom senioráte
Tomáš Sklárš. Spolu sme si naplánovali
ďalšie stretnutie vo forme klubu pre
konfirmandov a mládež z nášho a
okolitých zborov na piatok 9. novembra
o 16.00 hodine.

V roku 2018 cirkevý zbor dostal dotáciu:

 27. októbra sme sa zúčastnili Valného
zhromaždenia
Spoločenstva
evanjelických žien v rámci ECAV SK,
ktoré sa konalo v Pezinku. Doterajšia
koordinátorka práce žien Daniela
Horínková
odovzdala
funkciu
novozvolenej Eve Oslíkovej.

 500
EUR
od
Trnavského
samosprávneho kraja, na bežnú
činnosť
a ochranu
rozvoja
duchovných a kultúrnych hodnôt,
 1000 EUR od Obce Horné Zelenice
na rekonštrukciu kostola,

V kostole v Horných Zeleniciach sme
pokrstili:
 15.8.´18 Adama Pálenčára, syna Nina
Pálenčára a Lucie Synakovej
 8.9.´18 Mattea Táčovského, syna
Pavla Táčovského a Kristíny
Táčovskej rod. Páleníkovej

 300 EUR od Obce Dolné Zelenice na
rekonštrukciu kostola a
 400 EUR od obce Siladice na bežnú
činnosť
a ochranu
rozvoja
duchovných a kultúrnych hodnôt.

8

Ďakujeme za milodary na náš časopis:
z Horných Zeleníc: Vladimír Dinga,
Synaková, Ján Štrba a Martin Štrba, z
Emília Roháčková, Zuzana Gregorová,
Dolných Zeleníc: Katarína Mesárošová a
Mária Baranovičová, Milan Repka, Elena
Mária Kupcová, z Čataja: Soňa Rášová,
Ondrejičková, Viera Sekerešová, rodina
z Hlohovca: Vladimír Synak, Marta
Táčovská, rodina Páleníková, Viera
Jančovičová, z Nitry: Milan Hrivnák a
Ilovičová, Klára Synaková zo Siladíc:
Viera
Vargová, z Piešťan:
Viliam
Vladimír Bojnák, Amália Baranovičová,
Hrivnák, z Bratislavy: Fedor Bartko
Jaroslav Sekereš, Ľubomír Bojnák, Fedor
z Prahy: Mária Danišová, z Prievidze:
Polák, Matilda Bojnáková, Ľudmila
Ivan Filadelfy
Vargová, Viera Rášová, Jana Antalová,
Ľuboš Rau, Eva Rauová, Matilda
V roku 2018 vydávanie nášho časopisu a iné aktivity cirkevného zboru podporil aj
Trnavský samosprávny kraj

Nielen pre mládež
Poďme
s Bibliou!

pracovať

•

Ktorého proroka kŕmil havran? (1Kr
17,6)

10 kvízových otázok zo
Starej zmluvy

•

Ktorý muž bol známy svojou
trpezlivosťou? (List Jakuba 5,11)

•

Kto
bol
prvorodený syn Adama a Evy ? (1M 4,1)

•

Prečo sa zlé deti posmievali prorokovi
Elizeovi? (2Kr,2,23)

•

Ako sa volali synovia Ráchel ?

•

•

Ktorému biblickému hrdinovi, víťazovi
nad Filištíncami , vypichli oči a slepý
musel mlieť obilie? (SUD 16,21)

Ako získal Jeremiáš svoju výrečnosť? (Jer
1,9)

•

Koľkokrát sa Boh zjavil Šalamúnovi ? (1Kr
3,5;1KR 9,1-2)

•

Kto prosil Hospodina takto:“ Slnko zastav
sa v Gibeóne a mesiac v údoli Ajalon!“
(Joz 10,12)

•

(z knihy Radosť vedieť, autor Peter Borguľa ,
vydavateľstvo Tranoscius)
Správne odpovede na tieto kvízové otázky treba
doručiť redakcii Zelenického spravodaja do
konca decembra. Jeden z Vás bude odmenený
knihou.
pripravila Soňa Lopuchová

Čim zabil Dávid Goliáša? (1S 17,49)

Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery
a spôsobili si mnoho bolestí. Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť,
nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života;
veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.
1. List Timotejovi 6,10-12
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Rozpis Služieb Božích
Dátum

Sviatok

Horné Zelenice

Siladice

11.11.2018

24. nedeľa po Sv. Trojici

10:30 hod.

9:00 hod.

18.11.2018

25. nedeľa po Sv. Trojici

10:30 hod.

9:00 hod.

25.11.2018

26. nedeľa po Sv. Trojici

10:30 hod.

9:00 hod.

2.12.2018

1. nedeľa adventná

10:30 hod.

9:00 hod.

9.12.2018

2. nedeľa adventná

10:30 hod. + VP

9:00 hod. + VP

16.12.2018

3. nedeľa adventná

10:30 hod.

9:00 hod.

23.12.2018

4. nedeľa adventná

10:30 hod. + VP

9:00 hod. + VP

24.12.2018

Štedrý večer

16:30 hod.

15:00 hod.

25.12.2018

1. slávnosť vianočná

10:30 hod.

9:00 hod.

26.12.2018

2. slávnosť vianočná

10:30 hod.+ VP

9:00 hod.+ VP

30.12.2018

Nedeľa po Vianociach

10:30 hod.

9:00 hod.

31.12.2018

Závierka roka

17:00 hod.

16:00 hod.

1.1.2019

Nový rok

10:30 hod.

9:00 hod.

6.1.2019

Zjavenie Krista Pána

10:30 hod.

9:00 hod.

13.1.2019

1. nedeľa po Zjavení

10:30 hod.

9:00 hod.

Ďalšie aktivity nášho zboru:
Besiedka v Siladice:

streda o 16:00 hod.

Konfirmačná príprava:

piatok o 17:00 hod.

Nácvik spevokolu Ratolesť:

piatok o 18:00 hod.







Klub pre konfirmandov a mládež s hosťami z Inside - piatok 9.11. 2018 o 16:00 hod. na fare
v Horných Zeleniciach.
Školenie pre potenciálnych katechétov v organizácii Detskej Misie - sobota 10.11.2018 na
fare v Trnave.
11.11.2018 si pripomenieme 100. výročie konca I. svetovej vojny aj slávnostným zvonením o
11.00 hod.
Adventné večierky sa budú konať každý týždeň v Advente:
 v Siladiciach stredu o 17:00 hod. (5.12., 12.12. a 19.12),
 v Horných Zeleniciach štvrtok o 16:00 hod. (6.12., 13.12. a 20.12)
16.12.2018 - 3. nedeľu adventnú - koncert spevokolu Ratolesť v kostole v Horných
Zeleniciach
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
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