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Hľadaj pokoj a snaž sa oň. 

 (evanjelický preklad) 

 

Inquire pacem et persequere eam. (preklad 

Vulgata) 

 Hledej pouze mír, jak lovec za ním jdi. 

(básnický preklad Viktora Fischla) 

Suche Frieden und jage ihm nach! (Lutherov 

preklad) 

 Hledej pokoje, a stíhej jej.(Kralický preklad) 

 

Žalmistovo vyjadrenie, že máme „R-D-F 

pokoj“ znie zvláštne. Rôzne preklady toto 

sloveso prekladajú ako  usilovať sa o pokoj, 

chytať ho, stíhať ho, hnať sa za ním, jako 

lovec za ním jít, jagt ihm (veď Jäger je tiež 

lovec), persequere eam (perzekúcia 

znamená prenasledovanie). Namiesto 

zvieraťa či nepriateľa máme prenasledovať, 

loviť, lapať pokoj. Či pokoj nemá označiť stav 

opačný boju, lovu, prenasledovaniu? 

Z Božieho slova vyplýva, že veru nie! „Snažiť 

sa o pokoj“ znamená veľmi živú, usilovnú, 

pozitívne nasmerovanú činnosť za cieľom 

vytvárania pokoja. 

Hľadaj pokoj a snaž sa oň - túto požiadavku 

máme v rámci Svetovej rady cirkví za heslo 

roka 2019. 

Je to veľmi náročná úloha. 

Vo svete plnom rozdielov, vo svete rýchlom 

a patriacom tým „na seba zahľadeným“, vo 

svete silných a sebavedomých, vo svete 

nervóznych a rôzne „posunutých“ je pokoj 

veľmi krehkou nádobou, putujúcou z ruky do 

ruky. Kto nebude dostatočne pozorný (?), 

kto to neudrží (?), kde to praskne (?), či sa to 

nerozbije (?) – takéto obavy bodajú ako 

ľadový dážď. 

Zachovávanie existujúceho pokoja je tá 

ľahšia práca. Kde je pokoj už narušený, tam 

je „lovenie pokoja“ náročná námaha. 

Príslušníci Saviov z bývalej holandskej Novej 

Guiney sú jedným z asi 400 domorodých, 

divokých kmeňov v západnej časti ostrova, 

ktorý sa volá Západný Irian alebo Irian Jaya. 

Don a Carola Richardsonovci pracovali od 

roku 1962 v tomto kmeni ako misionári. 

Svoje skúsenosti z toho obdobia opisujú v 

knihe Dieťa pokoja. Je tam opísaná aj 

jedinečná, vzrušujúca skúsenosť o tom, akým 

spôsobom sa znepriatelené, dlho navzájom 

bojujúce dediny „kropili studenou vodou“, čo 

v ich jazyku znamenalo uzavieranie 

vzájomnej mierovej dohody. Nepriateľstvá 

medzi týmito kmeňmi boli dlhé a 

nebezpečné. Dosahovanie mieru a pokoja 

bolo ťažké a zriedkavé. Predsa sa ale občas 

stalo, že sa našli horlivci, ktorí sa obetovali 

pre dobro celej dediny a podnikli kroky 



2 
 

smerom ku zmiereniu. Pokus o uzavieranie 

mieru bol veľmi drastický a vždy nebezpečný. 

Mierová ponuka sa prakticky podávala tak, 

že náhodný horlivý dobrovoľník, muž, otec 

malého chlapčeka z jednej dediny zobral a 

daroval svoje maličké dieťa občanom druhej 

dediny. Bola v tom nádej, že toto dieťa 

pokoja bude od strany znepriatelenej dediny 

prijaté ale existovala aj možnosť, že bude 

odmietnuté a zabité. Tento rituál 

odovzdávania vlastného dieťaťa nepriateľom 

bol samozrejme sprevádzaný silnými 

emóciami – nádejou aj strachom, bolesťou aj 

radosťou. Radosť nastala vtedy, ak druhá 

dedina na odvetu urobila to isté – tiež 

spomedzi vlastných detí podala znak pokoja. 

Keď si takto navzájom vymenili deti, už sa 

nemuseli jedni druhých báť. Veď jeden 

druhému opatroval to najzraniteľnejšie a 

veľmi vzácne. Takýto spôsob uzavierania 

pokoja bol riskantný ale efektívny. 

Aké sú naše cesty hľadania pokoja? Otvoriť 

sa smerom k nepriateľovi svojou nežnou, 

zraniteľnou stranou si vyžaduje veľa odvahy. 

Môže to však v ňom vyprovokovať nehu a 

radosť z toho, že už nemusí v napätí  zvierať 

päste. Môže sa stať, že sa rád rozbehne s 

celým záujmom cestou budovania  

budúcnosti. Môže sa stať, že časť svojej 

budúcnosti s dôverou vloží do našich rúk. 

Za cenu pokoja sa oplatí takýto postup 

skúsiť. Veď bez pokoja sa nemôžeme 

postaviť ani pred zrkadlo, ani pred ľudí, ani 

pred Boha. 

Aj Boh svätý sa s hriešnikmi zmieril 

podobným spôsobom. Dal nám svojho Syna! 

Čo s Ním urobil človek? 

Chceme môcť odpovedať: Urobil Ho svojím 

Bohom a Pánom, On je náš pokoj! 

Ako sa v tomto roku voči Božiemu Dieťaťu 

pokoja zachováš ty?  

OKo 

 
V tomto roku uplynie 95 rokov od vydania 

slovenského prekladu Novej zmluvy Britskou 

biblickou spoločnosťou v Prahe. Jednalo sa 

o čiastkový výsledok snahy jedného človeka, 

ktorý sa podujal na neľahkú úlohu – preložiť 

Bibliu do slovenského jazyka. Tým odvážlivcom 

bol 

Jozef Roháček 

– niekým oslavovaný, iným zatracovaný. Jeho 

pozemská púť nebola jednoduchá, no mala 

jasný cieľ, ktorým bola zvesť Slova. 

Jozef Roháček sa narodil 5.2.1877 v Starej 

Turej vo veľmi chudobnej rodine. Jozefa si vzal 

na výchovu ujec z matkinej stany p.Alušic. 

Malý Jozef chodil spolu s ním v rokoch 1888 – 

1894 ako podomový obchodník „hauzírer“ po 

Hornom Rakúsku,  Viedni a okolí, kde sa naučil 

dobre po nemecky. Na jar 1894 sa stretol prvý 

raz so sestrami Royovými v Starej Turej, čo 

zásadne ovplyvnilo jeho ďalší život. 2.3.1897 sa  

Jozef Roháček zúčastnil prvého zhromaždenia 

Spolku miernosti Modrého kríža v Starej Turej 

(spolok pre boj proti alkoholizmu) a bol  prijatý 

za člena spolku. Sestry Royové zohnali peniaze 

a poslali ho študovať do misijného seminára v 

Neukirchen-V, ktorý v roku 1882 založil pastor 

Ludwig Doll na nemecko – holandských 

hraniciach. Tu sa Roháček začal učiť po 

hebrejsky,  grécky,  anglicky a francúzsky. Po 

ukončení štúdia sa vrátil na Slovensko a 

pôsobil ako misijný pracovník v Starej Turej a 

Tisovci. 

 22.9.1909 sa Jozef Roháček oženil s 

Ruženou Vranou a presťahoval sa do srbského  

Kysača, kde obaja pracovali medzi Slovákmi v 

bratstve Modrého kríža ako misijní pracovníci. 

V rokoch 1906 - 1911 popri tom prekladal 

biblické knihy.  V októbri 1910 vyšlo v 

Budapešti nákladom Britskej biblickej 

spoločnosti Markovo evanjelium, v auguste 
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1912 vyšli v Budapešti všetky štyri evanjeliá 

pod názvom „Sväté evanjeliá v preklade Jozefa 

Roháčka“. 

 V rokoch 1915 - 1918 pôsobil ako 

duchovný vo vojenských nemocniciach. Po 

ukončení 1. svetovej vojny sa vrátil do 

Nyiregyházy, kde žili prevažne evanjelické 

rodiny presídlencov z Horného Uhorska. V tom 

čase bolo podľa Apponyiho zákonov zakázané 

kázať inou rečou ako po maďarsky, no Jozef 

Roháček kázal aj po slovensky.  Odsúdili ho na 

tri roky za nelojálnosť k maďarskému štátu, za 

poburovania a neoprávnené vykonávania 

kňazskej služby, pretože nemal predpísané 

vzdelanie a nebol riadne vysvätený. Po 18 

mesiacoch bol z väzenia podmienečne 

prepustený a odišiel do Bratislavy, kde žila 

jeho rodina.   

 V rokoch 1921  - 1925 v Bratislave 

vydával mesačník Klasy. Zapísal sa na teológiu 

a na filozofiu.  Biskup Zoch v Modre ho 

zamestnal ako katechétu.  V roku 1925 zložil v 

Bratislave kaplánsku a kňazskú skúšku a bol 

ordinovaný biskupom Zochom v Modre, 

od roku 1935 pôsobil ako evanjelický farár 

v Horných Strhároch.  

 Jozef Roháček 13.12.1935 oznamuje, 

že vychádza preklad Biblie v slovenčine. Tejto 

práci venoval 9 rokov života a v roku 1935 

evanjelické Cirkevné listy oznámili: „Preklad je 

už hotový“. Prvé vydanie Roháčkovej Biblie 

vyšlo v roku 1936 nákladom 20 000 

exemplárov, ktorý sa minul tak rýchlo, že hneď 

v nasledujúcom roku 1937 vyšlo 2. vydanie – 

dotlač 10 000 exemplárov.  

 22.9.1940 sa rozišiel Jozef Roháček 

natrvalo s bratislavským bratstvom Modrého 

kríža. Potom pôsobil ako stredoškolský 

profesor a venoval sa prekladaniu. Zomrel 

v Bratislave 28.7.1962, pochovaný je na 

cintoríne v Slávičom údolí.  

 V prekladoch Jozefovi Roháčkovi išlo o 

to, aby čo najvernejšie podal pôvodný zmysel 

Písma. Preferoval až otrockú presnosť pred 

štylistickou uhladenosťou. Na miesta, kde by 

mohol byť preklad nezrozumiteľný, vložil do 

textu slová pre lepšie porozumenie textu, ale 

odlíšil ich kurzívou. V prípade, že v slovenčine 

nenašiel vhodné slovo, vymyslel si vlastné, aby 

dokonale vyjadril zmysel originálu, napriek 

tomu je v preklade veľa bohemizmov. V 

gramatike si dovolil odchýlky a nerešpektoval 

niektoré pravidlá. Keďže preklad bol robený v 

prvej polovici 20. storočia, dnes sa môže 

miestami zdať zastaraný až nezrozumiteľný. 

Napriek Roháčkovej snahe preklad nebol 

autorizovaný evanjelickou cirkvou, prijali ho 

však menšie protestantské cirkvi. Náročnejšie 

čítanie spôsobuje i fakt, že Roháčkova Biblia je 

dodnes vydávaná v slovenčine používanej pred 

poslednou zásadnou kodifikáciou v roku 1953.  

Zaujímavosťou je, že Slovenská biblická 

spoločnosť vydala v roku 2015 pomôcku: 

Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom.    

Pri čítaní Roháčkovho textu je dôležité si 

uvedomiť, že ako jediný z porovnávaných 

prekladov berie za základ Byzantskú textovú 

formu, kým ostatné porovnávané preklady sa 

držia formy Alexandrijskej. Byzantskú formu 

berú za základ jednak pravoslávne cirkvi, ale i 

mnohé protestantské. Oproti stručnejšiemu 

Alexandrijskému textu používanému najmä 

katolíckou cirkvou, je mladší (zo 4.-5.stor). Z 

Byzantskej predlohy vychádza i Kralická Biblia. 

pripravili B.Proksa a A.Šándorová 

zoznam použitej literatúry v redakcii

 

Zospodu nás vždy niekto ťahá za nohy, ale zhora nám 
niekto neustále ponúka ruku. 
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Ekumenický týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

 

Sme kresťania. Prvý krát boli veriaci v 
Ježiša Krista pomenovaní kresťanmi v 
cirkevnom zbore v Antiochii. Hovorí sa o tom 
v Skutkoch apoštolov 11,26: „… v Antiochii 
učeníci prvý raz dali si meno kresťania.“ 

 Ku menu kresťan sa však dnes musí 
pridať ešte ďalšie minimálne jedno slovo, 
ktoré nás radí do konkrétnej skupiny 
kresťanov, ku nášmu vierovyznaniu. V 
mnohom sme rozdelení. 

 Existuje však medzi kresťanmi hnutie, 
ktoré sa usiluje o spoluprácu a zbližovanie 
kresťanských cirkví vo svete. Od začiatku 20. 
storočia sa toto hnutie označuje pojmom 
ekuména. „Ekumenizmus má svoje korene 
predovšetkým v spolupráci misijných 
organizácií a tiež v spolupráci cirkví pri 
vyjadrovaní ich spoločnej zodpovednosti za 
dianie vo svete. Popri spolupráci je jedným z 
dôležitých cieľov ekumenického hnutia aj 
hľadanie jednoty cirkví. Za ekumenickým 
úsilím o zbližovanie a jednotu kresťanov si 
však nemôžeme predstavovať úsilie 
smerujúce k organizačnému zjednoteniu 
rôznych kresťanských cirkví a vierovyznaní. 
Ide skôr o objavovanie a zdôrazňovanie 
spoločného základu učenia, ktoré tu je 
jednotné, aj napriek súčasným rozdielom.“ 
Takto pojem „ekumenizmus“ vysvetľuje 
učebnica evanjelického náboženstva pre 7. 
ročník ZŠ. 

 Z takejto spolupráce vzišiel aj 
Ekumenický preklad Biblie na Slovensku. 

 Tiež sa v rámci ekumenickej 
spolupráce, ako členovia Svetovej rady cirkví 
a v spolupráci  s Pápežskou radou na 
podporu jednoty kresťanov už dlhé roky 
aktívne podieľame na organizácii Týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov aj v našej 
krajine. Spoločné modlitebné stretnutia sa v 
rámci tohto podujatia organizujú v mnohých 
našich dedinách a mestách, v rôznych 
kresťanských kostoloch. Tradičný termín 

konania Týždňa modlitieb 
za jednotu kresťanov je na 
severnej pologuli od 18. do 
25. januára. Tieto dni 
navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby 
modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami 
sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo 
im dodalo symbolický význam. Na južnej 
pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi 
organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, 
napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha 
Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a 
poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú 
jednotu Cirkvi. V roku 1968 sa po prvýkrát 
začali používať materiály, ktoré spoločne 
pripravila Komisia pre vieru a poriadok 
Svetovej rady cirkví v spolupráci s Pápežskou 
radou na podporu jednoty kresťanov. 

 Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov aj tomto roku 2019 spoločne 
pripravili Pápežská rada na podporu jednoty 
kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok 
Svetovej rady cirkví. Téma tohtoročného 
stretnutia je podľa slov z 5. knihy Mojžišovej 
16, 18 – 20: “Len o spravodlivosť sa budeš 
usilovať“   

 Biblický text na rok 2019 (5M 16, 11 – 
20): 

„Raduj sa pred Hospodinom, svojím Bohom, 
ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja 
slúžka i levita, ktorý je v tvojom bydlisku, i 
cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú u teba, na 
mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh za 
príbytok svojho mena. Budeš si pripomínať, 
že si bol otrokom v Egypte, preto zachovávaj 
a uskutočňuj tieto ustanovenia. Po zbere 
úrody obilia a hrozna budete mať sedem dní 
slávnosť Stánkov. Raduj sa pri svojej 
slávnosti, ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj 
služobník i tvoja slúžka i levita, i cudzinec, 
sirota i vdova, ktorí budú v tvojom bydlisku. 
Sedem dní zasväť na počesť Hospodina, 
tvojho Boha, na mieste, ktoré si vyvolí 
Hospodin, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa 
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požehná hojnou úrodou a úspechom vo 
všetkom, čo budeš podnikať. Preto sa raduj! 
Trikrát v roku sa má každý muž objaviť pred 
Hospodinom, svojím Bohom, na mieste, 
ktoré si vyvolí: na slávnosť nekvasených 
chlebov, na slávnosť Týždňov a na slávnosť 
Stánkov. Nech sa však nikto neukáže s 
prázdnou rukou. Každý z vás nech obetuje 
podľa svojich možností z požehnania, ktoré 
mu dá Hospodin, tvoj Boh. Vo všetkých 
bydliskách, ktoré dá Hospodin, tvoj Boh, 
tvojim kmeňom, ustanov sudcov a správcov, 
ktorí budú súdiť ľud podľa spravodlivosti. 
Neprekrúcaj právo, nehľaď na osobu, 
neprijímaj úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči 
múdrych a prevracia reči spravodlivých. O 
spravodlivosť a len o spravodlivosť sa budeš 
usilovať, aby si ostal nažive a obsadil krajinu, 
ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh.“ 

  V materiáli pre tohtoročný 
modlitebný týždeň sa okrem iného uvádza: 
„V celom svete sa my kresťania schádzame 
na modlitby za jednotu. Robíme to vo svete, 
kde korupcia, chamtivosť a nespravodlivosť 
spôsobujú nerovnosti a rozdelenia. V 
roztrieštenom svete naše zjednotenie v 
modlitbe mocne pôsobí. Avšak ako 
jednotlivci i ako spoločenstvá sme často 
spolupáchateľmi nespravodlivostí tam, kde 
ako kresťania máme spoločne vydávať 
svedectvo o spravodlivosti a stať sa v 
zranenom svete nástrojom Božej 
uzdravujúcej milosti. Texty na Týždeň 
modlitieb za jednotu kresťanov 2019 
pripravili kresťania z Indonézie. S populáciou 
265 miliónov obyvateľov, z ktorých sa 86 % 
považuje za moslimov, je Indonézia krajinou 
s najväčšou moslimskou väčšinou spomedzi 
všetkých ostatných. Popri tom však 10% 
Indonézanov predstavujú kresťania rôznych 
tradícií. Tak podľa ľudnatosti, ako aj podľa 
rozlohy je Indonézia najväčšou krajinou 
juhovýchodnej Ázie. Patrí jej 17 000 ostrovov, 
žije tam 1 340 rôznych etnických skupín, 
používajúcich viac ako 740 miestnych 
dialektov, napriek tomu ju však spája 
národný jazyk indonézština (nazýva sa 
Bahasa Indonesia, v preklade „jazyk 
Indonézie“). Štát je založený na piatich 

princípoch nazývaných Pancasila a jeho 
heslom je Bhineka Tunggal Ika (Jednota v 
rôznosti). V tejto rôznosti etník, jazykov a 
náboženstiev sa Indonézania doteraz riadili 
podľa princípu gotong royong, ktorý 
znamená „žiť v solidarite a spolupráci“. 
Konkrétne: spoločne prežívať všetky stránky 
života, prácu, zármutky i radosti a považovať 
všetkých Indonézanov za svojich bratov a 
sestry. Táto vždy krehká harmónia je však 
dnes novým spôsobom ohrozená. 
Ekonomický rast, ktorý Indonézia 
zaznamenala v posledných desaťročiach, bol 
vybudovaný v podstate na kompetitívnom 
(schopnom konkurencie) systéme, ktorý je v 
ostrom protiklade ku spolupráci gotong 
royong. Korupcia sa prejavuje v rôznych 
formách. Postihuje politiku a svet biznisu, 
často s ničivými dôsledkami pre životné 
prostredie. Podkopáva zvlášť spravodlivosť a 
uplatňovanie zákona. Príliš často tí, čo majú 
podporovať spravodlivosť a ochraňovať 
slabých, konajú opačne. V dôsledku toho sa 
prehlbuje priepasť medzi bohatými a 
chudobnými, a tak krajina bohatá na 
nerastné zdroje škandalózne trpí tým, že 
veľká časť populácie žije v chudobe. Ako 
hovorí jedno tradičné indonézske príslovie: 
„Myš zomiera hladom v stodole plnej ryže“. 
Popri tom sú niektoré etnické alebo 
náboženské skupiny spojené s bohatstvom 
takým spôsobom, ktorý podporuje napätia. 
Radikalizácia, ktorá stavia jedno 
spoločenstvo proti druhému, narastá a 
zhoršuje sa v dôsledku zneužívania 
spoločenských médií, ktoré niektoré 
spoločenstvá démonizujú. V takomto 
kontexte si kresťanské spoločenstvá 
uvedomujú svoju jednotu, keď sa spája 
spoločné znepokojenie nad existujúcimi 
nespravodlivosťami a reakcia na ne. S 
ohľadom na tieto nespravodlivosti sme ako 
kresťania zároveň povinní preskúmať 
spôsoby, ktorými sa na nich podieľame. Iba s 
ohľadom na Ježišovu modlitbu „aby všetci 
boli jedno“ (Ján 17, 21) môžeme svedčiť o 
tom, že žijeme jednotu v rôznosti. Práve 
prostredníctvom našej jednoty v Kristovi 
budeme schopní premôcť nespravodlivosť a 
pomôcť v núdzi jej obetiam. Motivovaní 
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takýmito starosťami si kresťania v Indonézii 
uvedomili, že v ich situácii a potrebách sa im 
mocne prihovárajú slová 5M „len o 
spravodlivosť sa budeš usilovať“ (16, 18 – 
20). Prv ako Boží ľud vstúpil do prisľúbenej 
zeme, obnovil svoj záväzok voči zmluve, 
ktorú s ním Boh uzavrel. Úryvok z 5M sa 
nachádza v kapitole, ktorej ústrednou témou 
je slávenie sviatkov. Po každom slávení 
dostane ľud poučenie: „Raduj sa pri svojej 
slávnosti, ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj 
služobník i tvoja slúžka i levita, i cudzinec, 
sirota i vdova, ktorí budú v tvojom meste“ 
(5M 16, 14). Indonézski kresťania sa usilujú 
znovu nájsť ducha spoločného slávenia 
rôznych spoločenstiev, ktorého už prv 
poznali. Na záver tejto kapitoly z 5M sa môže 
zdať zvláštne zaradenie dvoch veršov o 
menovaní sudcov, no v indonézskom 
kontexte sa vzťah medzi spoločným slávením 
a spravodlivosťou pre všetkých ukazuje ako 
podstatný. Ako ľud Zmluvy ustanovenej v 
Ježišovi vieme, že z nebeskej hostiny sa budú 
tešiť tí, ktorí sú hladní a smädní po 

spravodlivosti a ktorí sú pre ňu 
prenasledovaní, pretože Boh im pripravil „v 
nebesiach ... veľkú odmenu“ (Matúš 5, 12). 
Kristova Cirkev je povolaná byť prvotinou 
tohto kráľovstva. Avšak keď ostaneme 
rozdelení, nedosiahneme tento cieľ a 
nebudeme znamením Božej lásky k jeho ľudu. 
Tak ako nespravodlivosť podnietila 
rozdelenie, ktoré poškodilo indonézsku 
spoločnosť, prehĺbila tiež rozdelenia v Cirkvi. 
Kajáme sa za nespravodlivosť, ktorá 
spôsobuje rozdelenia, no ako kresťania 
veríme v Kristovu moc odpúšťať a 
uzdravovať. A tak sa nachádzame zjednotení 
pod Kristovým krížom, prosiac o jeho milosť, 
aby bola prekonaná nespravodlivosť, a tiež o 
jeho milosrdenstvo napriek hriechom, ktoré 
spôsobili naše rozdelenie.“ 

 Aj v našich obciach a kostoloch sa v 
rámci tohto týždňa stretneme ku spoločným 
modlitbám. 

Informovala OKo 

 

 

 

Milan Rúfus 
(*10.12.1928 - †11.1.2009) 

 
Básnik, ktorý si vážil slovo: vystrelil ho ako šíp a cieľ trafil presne. Veď posúďte sami: 

 

Iskoni bje slovo 
 

Vždy keď si spomeniem, že tento svet 

Boh ustanovil slovom, 
a keď vidím, 

ako so slovom nakladajú ľudia, 

nevyhnutne sa pýtam, z koho sú. 
Z Boha, či z diabla. 

 
Od Boha 

býva v ľuďoch ku diablovi vždy blízko. 

 
Ako, že i lastovičky pred búrkou 

lietajú nízko... nízko. 
 
 

Zo zbierky Jednoduchá až po korienky vlasov 

 

 

 



7 
 

Čo bude s nami... 
 

Keď evanjelista Matúš písal správu o živote 
Pána Ježiša, doba nebola jednoduchá. To, že 
chudoba, násilie či vysoké dane boli bežné, 
nejako si zvykli. Avšak vyrovnať sa s pádom 
jeruzalemského chrámu, miestom 
stretávania sa s Pánom Bohom, to nebolo 
jednoduché ani pre Židov, ktorí uverili v Pána 
Ježiša. A preto otázka Čo bude s nami? mala 
svoje opodstatnenie kedysi a má aj teraz na 
prahu nového roka.  
Matúš v celom svojom spise pripomína, že 
Hospodin dozerá na chod dejín, aj keď to tak 
vôbec nevyzerá. Tento dôraz môžeme vidieť 
aj na príchode mudrcov z východu. Prvá 
informácia, s ktorou nás chce oboznámiť je, 
že neboli traja. K tým ďalším patria: 
domovská krajina, pôvod a postoj mudrcov.  
Pravdepodobne patrili do vplyvnej kasty 
kňazov, učencov, prípadne astrológov z 
bohatých spoločenských kruhov. Zrejme žili 
v Perzii a klaňali sa svojim bohom. Vykladači 
Písma radi maskujú ich pôvod a označujú ich 
za zbožných židov, lenže takýto výklad 
obmedzuje Božieho Ducha v jeho práci. [J 
3,1-8] 
Čo je zaujímavé na vzdialenosti, ktorú museli 
prekonať mudrci z východu? To, že v 
Jeruzaleme, 6 km od Betlehema žili veľkňazi 
a zákonníci, odborníci na Písmo a nedokázali 
odpozorovať to, čo vzdelaní ľudia na 
východe. Nielen odpozorovať, ale ani 
vykonať. Jedni sledujú hviezdy, iní študujú 
prorocké texty a výsledky sú rôzne. Nie 
náhodou evanjelista Matúš pripomína 
Ježišove slová: „pohania vás predbiehajú do 
kráľovstva Božieho!“. [kap. 18] 
Ďalšou zvláštnosťou biblického textu, ktorá 
narúša naše stereotypné myslenie a s ním 
spojený výrok „Tak to bolo stále a my nič 
meniť nebudeme!“, je vzťah medzi 
Jeruzalemom a Betlehemom. Mesto 
Jeruzalem patrí aj dnes k 
najnavštevovanejším mestám sveta. Je 
výnimočné a krásne. Vedľa stojí Betlehem – 
kedysi maličké mestečko a nocľaháreň pre 

pútnikov. Právom by sme očakávali, že v 
Jeruzaleme sa udejú veľké veci ohľadom 
narodenia Božieho Syna. Očakávali to aj 
mudrci z východu. Prišli do hlavného mesta, 
priamo za kráľom do kráľovského paláca a 
chceli vidieť novonarodeného kráľa. Tam o 
ňom nikto nepočul. Kde ho hľadať? Prečo o 
tom nevie panovník ani náboženská elita? 
Odpoveď znie: Hospodin rozhodol inak.  
A potom je tu vládca, vodca, v pôvodnom 
gréckom texte hegemón. Prekladový slovník 
nás automaticky odkáže na mocného vládcu. 
Lenže prorocký text hovorí o vodcovi, ktorý 
bude pásť. Zvláštne asociácie: pastier má 
drevenú palicu! Vládca má meč. Pastier sa 
stará o svoje stádo, zabezpečí dobrú pastvu, 
čerstvú vodu, chráni pred divou zverou. Slúži 
svojmu stádu, aby ono dalo zo seba to 
najlepšie. Pán Ježiš dokonca hovoril 
podobenstvo o pastierovi, ktorý urobí všetko 
preto, aby zachránil jednu stratenú ovečku, 
aj keď ďalších 99 má v košiari [Lk 15,4].  
Svetský vládca? Unúval by sa pre záchranu 
jedného človeka? Veď on má moc nad 
krajinou a ľudským životom. On má právo 
rozhodovať, rozkazovať a manipulovať. 
Užívať si pôžitky sveta. V prvom rade on a 
potom ostatní.  
Z týchto porovnaní vyplýva niekoľko otázok: 
má vôbec pastier s palicou schopnosť viesť 
ľudí? Dotiahne to niekam svojím láskavým 
prístupom? Ježiš, pretože On je ten pastier, 
je ten, ktorý pasie svojich. Jeho príbeh ako aj 
príbeh o mudrcoch dokladajú, že Boh 
zasahuje do diania tohto sveta inak ako by 
sme očakávali. Koná v tichosti, nenápadne, 
skryto a predsa koná. Je mu jedno, že 
nepasuje do našich zabehnutých koľají. Má 
svoje plány s týmto svetom.  
Dobrou správou je, že každý z nás má v tom 
Božom pláne svoje miesto. Nerozhoduje 
moc, postavenie, ale sám Najvyšší. Našou 
úlohou je odovzdať sa do Jeho rúk a v pokoji 
nasledovať Jeho hlas. Je to výzva pre dnešok, 
po celý rok a potom až do konca nášho 
života.  

Andrea Korečková
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Nielen pre mládež 5 

 
Poďme pracovať  s bibliou! 

10 kvízových otázok  zo  Starej zmluvy : 

• Kto bol otcom Abraháma? 

• Koľko detí mal Abrahám? 

• Kto predal svoje prvorodenstvo za misu 

šošovice? 

• Ktorú krajinu určil Jozef pre svoju 

rodinu? 

• Kde dostal Mojžiš od Pána Boha 10 

Božích prikázaní? 

• Prečo museli Izraelčania žiť 40 rokov na 

púšti? 

• Prečo zoslal Hospodin jedovaté hady na 

Izraelčanov ?  

• Akým spôsobom ich od štípania Mojžiš 

zachránil? 

• Na ktorom mieste zomrel Mojžiš? 

• Kto doviedol Izraelcov do zasľúbenej 

krajiny ? 

 

 

 

Odpovede na  10 

kvízových otázok  zo  Starej zmluvy  z minulého 

čísla: 

• Kain 

• Jozef a Benjamín 

• Samsonovi 

• dvakrát 

• Jozua 

• Kameňom vystreleným z praku 

• Eliáša, krkavce mu nosili chlieb a mäso 

• Jób 

• Bol holohlavý 

• Hospodin sa mu dotkol  úst 

Výhercom knižnej odmeny (zbierka poviedok 

"Medzi ľuďmi", Wilhelm Busch) za správne 

odpovede na kvízové otázky z minulého čísla 

je Zuzana Synaková.  

 
 (z knihy Radosť vedieť, autor Peter Borguľa , 

vydavateľstvo Tranoscius) 

pripravila Soňa Lopuchová 

 

 

MODLITBA 

Tvoja láska a milosrdenstvo sa obnovujú každé 

ráno 

Na prahu nového roku sa skláňame pred Tebou, 

Bože, Otče náš, s vrúcnou prosbou, aby nás Tvoja 

láska, milosť a trpezlivosť sprevádzala každý deň 

a napĺňala nás vrúcnou vďakou za to, že sa Ti 

môžeme oddať v každej chvíli nášho života, 

v radostiach i žalostiach. Ďakujeme ,že napriek 

našej hriešnosti nás miluješ a Tvoje 

milosrdenstvo nás prikrýva.  

Nech nás Tvoja láska, ktorú nám prejavuješ 

v Tvojom Synovi , objíma a pomáha prechádzať 

cez mnohé úskalia nášho pozemského života. 

Prosíme, podopieraj nás v dňoch skúšok, 

nepriazni sveta. Pomáhaj nám, aby sa 

i v najväčších pokušeniach  náš zrak obracal 

k nášmu Spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, a  

tak sme mohli víťaziť nad mocou hriechu 

a neprestávali ďakovať každý deň, že žijeme 

z Tvojho odpustenia a patríme Ti v živote i smrti. 

(z knihy  Martina Šefranka „Keď chýbajú slová“, 
vydavateľstvo Tranoscius) 

Pripravila Soňa Lopuchová 

 

Úsmev smajlíkom nenahradíš. 

 

 
 

Ježiš nešiel proti prúdu, 
chodil po vode. 
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Správy o činnosti zboru 
 

Činnosť v našom zbore neskončila letnými 
prázdninami, ale pokračovala v riadnom 
tempe. Počas obdobia mesiacov júl až 
december prebehlo v našom zbore, alebo 
sme sa zúčastnili, viacero akcií. 

 Riadne boli odslúžené všetky Služby 
Božie, zastupované boli dňa 9.9. 
konseniorom Kmošenom z dôvodu účasti 
zborovej farárky na Zborovom dni v Hlohovci 
a dňa 21.10. farárkou Vontorčíkovou 
z dôvodu čerpania dovolenky zborovej 
farárky. Večera Pánova bola prisluhovaná 
pravidelne v kostoloch podľa rozvrhu 
uvedeného v Štatúte zboru a na požiadanie 
aj v domácnostiach starých a chorých členov 
zboru. Detská besiedka v Siladiciach sa 
konala 3-krát formou klubov. Konfirmačná 
príprava v Horných Zeleniciach, tiež nácvik 
spevokolu Ratolesť sa cez prázdniny nekonali 
a začali svoju činnosť v septembri v riadnych 
termínoch, redakčná rada Zelenického 
spravodaja riadne pripravovala nové čísla 
časopisu. 

 Dňa 5.7.2018 sa naši cirkevníci 
zúčastnili na Dištriktuálnom dni na hrade 
Branč. Účasť bola individuálna, doprava na 
vlastných autách. Na podujatí vystúpil náš 
spevokol Ratolesť. 

 Dňa 22.7.2018 sme mali v Siladiciach 
pietnu spomienku na pána farára Lanštiaka 
pri jeho upravenom hrobe a tiež v kostole. 

 Zasadalo aj zborové presbyterstvo 
dňa 10.9.2018, ktoré na svojom zasadnutí 
prebralo prípravu volebného konventu 
zborového presbyterstva a funkcionárov 
a tiež plán aktivít na najbližšie obdobie.  

 Pred začiatkom školského roku sme 
naše deti dňa 2.9.2018 na bohoslužbách 
požehnali v kostoloch v Siladiciach 
a v Horných Zeleniciach. 

 Zborový výlet s cirkevníkmi zo Serede 
a Trnavy sa uskutočnil dňa 15.9.2018. 
Navštívili sme Martin a Necpaly. 

 Po výlete nasledovala práca. Dňa 
15.9.2018 sa konal celozborový konvent, kde 
prebehli voľby presbyterov a funkcionárov 
ako aj druhé kolo volieb generálneho 
biskupa ECAV. Na 6-ročné obdobie boli 
zvolení: Emília Repková (kurátorka Siladice), 
Mária Lančaričová (kostolníčka Siladice), 
Martin Štrba (presbyter), Marta Štrbová 
(presbyterka), Emília Hopocká (presbyterka), 
Michal Lančarič (presbyter), Miroslava 
Synaková (presbyterka), Michal Varga 
(presbyter), Ján Repka (presbyter), Zuzana 
Bujtárová (presbyterka) a Radovan Lenghart 
(presbyter). Do roku 2021 pokračujú: Jozef 
Lobodáš (presbyter), Jana Klačová (zborová 
dozorkyňa) a Vladimír Kollár (zástupca zbor. 
dozorcu). Do roku 2020 pokračujú: Alena 
Kollárová (účtovníčka), Darina Synaková 
(kurátorka H. Zelenice), Michal Varga 
(kostolník H. Zelenice), Vladimír Dinga 
(kostolník H. Zelenice) a delegáti na 
seniorálny konvent Mária Lančaričová a Ivan 
Synak. 

 Po ukončení konventu bol vykonaný 
zápis do nového ročníka konfirmandov. Na 
konfirmáciu sa bude pripravovať 8 detí. 

 Počas slávnostných bohoslužieb na 
Pamiatku posvätenia chrámu dňa 30.9.2018 
v Horných Zeleniciach vystúpil spevokol 
Ratolesť. 

 V rámci projektu Nedeľná hudba 
koncertovali dňa 7.10.2018 v kostole 
v Horných Zeleniciach Marek Vrábel na 
organe a Juraj Mitošinka na trombóne. 

 Dňa 27.10.2018 sa traja členovia 
nášho zboru zúčastnili na Valnom 
zhromaždení Spoločenstva evanjelických 
žien v Pezinku.  
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 Počas slávnostných bohoslužieb na 
Pamiatku posvätenia chrámu dňa 4.11.2018 
v Siladiciach vystúpil spevokol Ratolesť. 

 V rámci projektu Nedeľná hudba 
koncertovali dňa 4.11.2018 v kostole 
v Horných Zeleniciach Ján Vladimír Michalko 
na organe a Boris Lenko na akordeóne. 

 V rámci vzdelávania a prípravy 
budúcich učiteľov besiedky sa dve dievčatá 
spolu so zborovou farárkou zúčastnili dňa 
10.11.2018 školenia na fare v Trnave. Akciu 
organizovala Detská misia. 

 V rámci konania mládežníckeho 
klubu dňa 9.11.2018 na fare v Horných 
Zeleniciach nás navštívili hostia z Trnavy 
a Vrbového pod vedením seniorálnych 
koordinátorov pre prácu s mládežou Tomáša 
Sklárša a Michala Resutíka. 

 11.11.2018 pri 100. výročí ukončenia 
I. svetovej vojny sa rozozvučali zvony na 
našich kostoloch. 

 Dňa 2.12.2018 sme sa zúčastnili 
advetných bohoslužieb a posedenia v Seredi. 

 Náš spevokol Ratolesť pripravil 
„Koncert vianočného kruhu“, s ktorým sa 
predstavil dňa 9.12.2018 v Senici-Čáčove 
a dňa 16.12.2018 v Horných Zeleniciach. 

 V rámci hlavných bohoslužieb 
v kostoloch v Siladiciach a v Horných 
Zeleniciach dňa 16.12.2018 zložili slávnostnú 
prísahu novozvolení funkcionári 
a predstavitelia nášho cirkevného zboru. 

 Rok 2018 sme ukončili Vianočnými 
sviatkami s vystúpením detí a bohoslužbami 
na uzávierku občianskeho roku. 

  

Pri našej činnosti nám pomohli s dotáciami: 

• obec Horné Zelenice 1.000,- € na 
kostolné odkvapy, 

• obec Dolné Zelenice 300,- € na 
kostolné odkvapy, 

• obec Siladice 400,- € na bežnú 
činnosť, 

• TTSK 500,- € na deti, mládež, 
spevokol a Spravodaj. 

Tiež sme zažiadali o dotácie na rok 2019: 

• MKSR na záverečnú fázu 
reštaurovania organa (klaviatúra), 

• MKSR na rekonštrukciu strešnej časti 
kostolnej veže v Horných Zeleniciach, 

• obec Horné Zelenice na 
rekonštrukciu fasády hornej časti 
kostolnej veže pod strechou, 

• obec Dolné Zelenice na rekonštrukciu 
fasády hornej časti kostolnej veže 
pod strechou, 

• obec Siladice na bežnú činnosť. 

Trocha štatistiky: 

• počas roku boli pokrstení traja malí 
chapci, 

• zomrelo 11 osôb, 7 mužov a 4 ženy.   

 

A celkom na záver. Firmou „Stavebné 
klampiarstvo Rýdzi“ z Hlohovca bol 
vypracovaný odborný posudok a návrh na 
rekonštrukciu strešnej časti kostolnej veže 
v Horných Zeleniciach. Toto je naša, mimo 
bežnej činnosti, priorita v roku 2019. 

 K tomu nám pomáhaj Boh! 
                                                                                                                      

Spracoval: M.Štrba 

 

Ak chcete byť v živote úspešní, nečítajte včerajšiu príručku o tom, ako zajtra zbohatnúť, 

čítajte Bibliu.



11 
 

Rozpis Služieb Božích 

 

Dátum Nedeľa Horné Zelenice Siladice 

20.1.2019 2. nedeľa po Zjavení 10:30 hod. 9:00 hod. 

27.1.2019 3. nedeľa po Zjavení - výročný účtovný 

zborový KONVENT 
10:00 hod. - 

3.2.2019 4. nedeľa po Zjavení 10:30 hod. 9:00 hod. 

10.2.2019  5. nedeľa po Zjavení 10:30 hod. 9:00 hod. 

17.2.2019 Nedeľa Deviatnik 10:30 hod. 9:00 hod.  

24.2.2019 Nedeľa po Deviatniku 10:30 hod. 9:00 hod. 

3.3.2019 Predpôstna nedeľa 10:30 hod. 9:00 hod. 

10.3.2019 1. nedeľa pôstna 10:30 hod. 9:00 hod. 

17.3.2019 2. nedeľa  pôstna 10:30 hod. 9:00 hod. 

24.3.2019 3. nedeľa  pôstna 10:30 hod. 9:00 hod. 

31.3.2019 4. nedeľa  pôstna 10:30 hod. + VP 9:00 hod. + VP 

7.4.2019 5. nedeľa  pôstna - smrtná 10:30 hod. + VP 9:00 hod. + VP 

14.4.2019  6. nedeľa  pôstna - kvetná 10:30 hod. 9:00 hod. 

18.4.2019  Zelený štvrtok 17:00 hod.+ VP 16:00 hod.+ VP 

19.4.2019 Veľký piatok 10:30 hod. + VP 9:00 hod. + VP 

21.4.2019 1. slávnosť veľkonočná 10:30 hod. 9:00 hod.  

22.4.2019 2. slávnosť veľkonočná 10:30 hod. + VP 9:00 hod. + VP 

28.4.2019 1. nedeľa po Veľkej noci 10:30 hod. 9:00 hod.  

5.5.2019 2. nedeľa po Veľkej noci - 

KONFIRMÁCIA 
10:00 hod - 
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Milodary na Zelenický spravodaj darovali: 

Z Horných Zeleníc: Ján Repka č.175, Viera 

Darivčaková, Anna Predná, Emília Rášová, 

Elena Machajdíková, Elena Synaková, Marta 

Tuturová, Pavol Lenghart, Ján Lenghart, 

Paula Hrivnáková, Anna Rauová, rodina 

Synaková, rodina Marková, Vladimír 

Pavlovič, Michal Ochotnícky, Viera 

Šrámeková, Eduard Lenghart, Jana Vargová, 

Emma Roháčková, Jaroslav Synak, Mária 

Baranovičová, Alena Kollárová, Ján Horvát  

 

Z Dolných Zeleníc: Ľubica Mesárošová, 

Mária Bullová,  Milan Lenghart   

Zo Siladíc: Marta Mesárošová, Marta Šimová   

Zo Šulekova: Eva Stupková  

Z Hlohovca: Zuzana Vargová 

Z Partizánskeho: Anna Repková  

Zo Zálesia:  Emília Dršková. 

 

Ďakujeme, že aj finančne podporujete náš 

časopis.

 

 

Ďalšie pravidelné aktivity nášho zboru: 

Siladice: Pôstne stred-týždňové bohoslužby v stredu o 17:00 hod. 

                6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4. a 10.4.2019 

                Detská besiedka v stredu o 16:00 hod. v Klube Kultúrneho domu 

 

Horné Zelenice: Pôstne stred-týždňové bohoslužby vo štvrtok o 16:00 hod. 

                             7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., a 11.4.2019 

                             Konfirmačná príprava v piatok o 17:00 hod. 

                             Nácvik spevokolu Ratolesť v piatok o 18:00 hod.  

Iné aktivity nášho zboru:  

v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa stretneme s veriacimi rímskokatolíckeho 

vierovyznania na spoločných ekumenických bohoslužbách: 

22.1.2019 (utorok) o 16:00h v rímskokatolíckom kostole v Siladiciach a 

25.1.2019 (štvrtok) o 16:30h v evanjelickom kostole v Horných Zeleniciach                          

 

2.2.2019 – plánujeme jednodňový výlet konfirmandov do Smokovca - na Hrebienok, 

                  s obhliadkou umeleckých diel vyrobených z ľadu 

 

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 Šándorová, Zuzana Kučerová, Martin Štrba

mailto:ecavzelenice@gmail.com
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