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Rok 2020 sa nám v zbore začal nádejne
– v krátkom čase boli ku sviatosti Krstu svätého
prinesené 3 deti. Pre nás je to vzácny štart s
rozbehom. Veď poznáme aj také roky, akým bol
aj minulý, keď sa celoročný zápis v Matrike
pokrstených skončil pri čísle 3. Mali sme aj roky
s jediným krstom, akými boli napríklad 2011,
2012 a 2014. Medzi poslednými 20 rokmi je
najsilnejší podľa počtu vykonaných krstov v
našom zbore rok 2016 – vtedy bolo pokrstených
13 osôb. Za 20 rokov - od roku 2000 do
dnešného dňa - bolo tu pokrstených 110 osôb.
Z toho boli pokrstené 4 dospelé osoby, ostatné
boli pokrstené deti, prevažne maličké deti,
novorodeniatka. Za každého, kto sa aj takýmto
formálnym spôsobom ku nám pripojil sme
vďační. Maličké deti o tom ani nevedia. Vie o
nich Pán Boh – a to ku požehnaniu dieťaťa stačí.
Viac ku téme krstu detí sa môžete dozvedieť aj
z knihy „Či je krst detí biblický?“, ktorú vám v
tomto čísle časopisu predstavujeme. Neváhajte
pri čítaní siahnuť aj po Biblii a vyhľadať si
biblické texty, na ktoré sa autor odvoláva pri
jednotlivých tvrdeniach. Listovanie v Biblii vám
môže byť nápomocné aj pri hľadaní odpovedí na
kvízové otázky, ktoré sme pre vás pripravili
a môžu vám priniesť knižnú odmenu. Biblia
musí byť našou každodennou mapou, ak sme si
dali pokrstiť deti. Veď sme pri krste, v úlohe
rodičov alebo krstných rodičov sľubovali Pánu
Bohu, že budeme dieťa vychovávať v
kresťanskej viere. Aby vlak života dieťaťa, za
ktorého duchovné smerovanie sme krstom
zobrali na seba zodpovednosť, mal bezpečnú
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jazdu a rovnováhu, musí mať pod sebou
rovnobežne postavené dve koľajnice – jednu
koľajnicu riadenia a ochrany Božím Duchom,
druhú koľajnicu rodičovskej výchovy a
rozsievania viery v kruhu spoločenstva
veriacich. Nenechávajme duchovno mladých,
ktorí nám boli zverení, na náhodu, na neskôr, na
ich „vlastné rozhodnutie“. Rozsievajme dobré
zvyky a učme ich správnemu uhlu pohľadu na
život, kým trvá duchovná jar. Čo sme do nich
nezasiali, to nikdy nevyrastie. Budeme so
sklamaním sledovať, ako z nich živiny berie zlá
zelina. Zlo je rozosievané neustále.
Tak vitajte na besiedke, na náboženstve, na
konfirmačnej príučke, na mládežníckych
kluboch, na bohoslužbách, v spevokole, na
spomienkových podujatiach, na prednáškach a
koncertoch, na rôznych vnútro-misijných
podujatiach, ktoré aj v uplynulom roku
usporiadal aj náš cirkevný zbor a o ktorých aj v
tomto čísle prináša správu náš zborový kronikár.
Mnohé podobné plánujeme. Krstnú zmluvu sa v
tomto roku chystá potvrdiť 8 mladých
kresťanov. Ďalších ku podobnému kroku
vychovávame. Aj my dospelí sa snažíme rásť vo
svojej viere.
Veď aj my sami sme boli pokrstení! V každej
našej dobrej snahe máme Pána Boha za
spojenca.
Otvorme si Bibliu a zložme si nad ňou ruky. Boh
nám poradí každý ďalší správny krok.
Veď náš vzťah stojí na krstnej zmluve!
OKo

NARODENÍ Z VODY A Z DUCHA
Jn 3, 1-2.5. „Medzi farizejmi bol jeden
človek, volal sa Nikodém, bol to popredný
muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi
a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si učiteľ,
ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže
robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s
ním Boh.“ … Ježiš mu odpovedal: „Amen,
amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z
vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho
kráľovstva.““
Nikodém bol farizej. Poznal všetky
náboženské pravidlá do najdrobnejších
detailov. Určite mu aj toto poslúžilo k tomu,
aby v Ježišovi spoznal prítomnosť Božiu. Ale
poznanie náboženských pravidiel mu
neposlúžilo ku duchovnej spokojnosti a
pokoju. Preto prišiel za Ježišom. Ten mu
povedal, že sa musí narodiť z vody a z
Ducha, ak chce vojsť do Božieho kráľovstva.
V obraze „narodenie z vody“ z vlastnej
dedukcie a poznania kresťanských obradov
vieme vidieť sviatosť krstu. Krst je
sviatosťou preto, že:
• je vykonávaný podľa Kristovho príkazu:
„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky
národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i
Svätého Ducha a naučte ich zachovávať
všetko, čo som vám prikázal.“ [Mt 28,
19-20]
• ku nemu patrí Kristovo zasľúbenie: „Kto
uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto
však neuverí, bude odsúdený.“ [Mk
16,16] a
• sú pri tom neviditeľné Božie dary
milosti prisluhované pod spôsobom
viditeľných darov – v konkrétnom
prípade krstu pod spôsobom vzácneho
daru vody.
Voda sa pri krste v rôznych kresťanských
vierovyznaniach používa v rôznom
množstve a krstí sa vodou rôznym
spôsobom – pokropením, poliatím alebo
ponorením. Naša cirkev v poslednej dobe
upustila od starého zvyku krstenia

pokropením a dnes sa krsty v evanjelickej
cirkvi na Slovensku vykonávajú výlučne
poliatím. Jedným z dôvodov je aj ten, aby
krst vykonaný v našej cirkvi nemusel byť od
strany väčšinovej cirkvi na Slovensku –
rímskokatolíckej, zamietnutý ako neplatný
pre insuficientiu (nedostatok) materie – čo
sa predtým stávalo. Veď žijeme spolu s
rímskymi katolíkmi, mnohí sme prepojení
rodinnými
zväzkami
a
vzájomné
neuznávanie krstu by nám ešte dodatočne
komplikovalo spolužitie. Môžeme byť
spokojní, že ekumenické konferencie
kráčajú smerom zbližovania. Voda je dobrá.
Je obrazom čistoty a novoty. V krste spojená
so slovom Božím a s vierou opierajúcou sa o
toto Slovo sa stáva spasiteľným kúpeľom
znovuzrodenia.
Rodenie sa z vody je
ľudská strana obradu.
Hlavný konajúci pri krste je
však Boh, ktorý prijíma
človeka za svoje dieťa.
Duch svätý je zvrchovaný.
Pri krste sa rodíme aj z
Ducha.
Pri
obnove
ľudského srdca Duch koná
tak, ako chce. Nejeden človek by vedel
podať horúce svedectvo o vlastnom
narodení z Ducha – ak sa stalo pri ňom
naraz, vo veku, keď to už vedel vnímať a
spoznať. Iní cíti Ducha panujúceho v jeho
srdci po celý čas svojho života – ako toho,
ktorého postupne, podľa dobrej rady
starších upevňoval na tróne svojho života
od útleho veku. Jedno aj druhé narodenie z
Ducha je platné a vzácne.
Naše narodenie z vody a z Ducha nás
zaväzuje na celý život, a preto si máme (ako
znie poučka pre konfirmandov v príručke
„Verím a sľubujem“) skutočnosť, že sme raz
boli pokrstení neustále pripomínať a vážiť
ako veľký Boží dar.
Vďaka Bohu, že pre narodenie z vody a z
Ducha budeme môcť vojsť do kráľovstva
nebeského.
OKo

Úvaha na tému – Je krst detí
biblický?
V týchto dňoch sa mi dostalo do rúk
útlučké dielo duchovného Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania v Poľsku Adama
Podžorského, zborového farára v Skoczove,
v poľskej časti Těšínska.
Toto dielko, skôr brožúrka, nesie
názov „Je křest dětí biblický?“ (vydalo:
Sdružení Martina Luthera v ČR, Český Těšín,
2011). V predhovore Marek Říčan uvádza
dielo a vyslovuje hlavnú tému, nad ktorou
sa autor zamýšľa - čo hovorí Biblia
v prospech krstu všetkých generácií.
V úvode sa autor vyjadruje k téme,
či je opodstatnený len krst dospelých, či aj
krst detí vychádza z Biblie. Tiež sa zamýšľa
nad spôsobom krstu (ponorenie či poliatie).
V Biblii autori viac hovoria o podstate
a význame tejto sviatosti, ako o spôsobe
vykonávania krstu. Jediný zreteľný pokyn,
ktorý sa týka spôsobu vykonávania krstu, je
obsiahnutý v Ježišovom misijnom príkaze
uvedenom v Mt 28,19.

Čo znamená slovo „krst“? Podľa
gréckeho textu sa používa výraz baptisma.
Tiež sa v Novom Zákone vyskytuje sloveso
baptizein s významom omývať, ponárať,
krstiť. Tvrdenie, že baptizein znamená vždy
ponoriť sa, je nesprávne. Odtiaľ tiež
pochádza mylne vyvodený záver, že krst
mohol byť vykonaný zásadne len
ponorením. Upozorním vás na niekoľko
príkladov, v ktorých tieto slová nemôžu
znamenať ponorenie: napr. L 11,38, Mk 7,34, Žid 6,1-2, Žid 9,10, atď.
Má krst nasledovať až po vyznaní
viery? V klasickom verši na tému krstu: „Kto
uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale
kto neuverí, bude odsúdený“ [Mk 16,16]
vidia odporcovia krstu detí argument pre
záväzné poradie: najprv viera, potom krst.
Z toho verša však vôbec nevyplýva, že
takéto poradie je nutné. V úryvku
Markovho evanjelia uviedol Ježiš vieru
a krst ako dve podmienky pre prijatie spásy,
avšak o ich záväznom poradí sa tu nehovorí.
O spôsobe prevádzania krstu je
možné sa presvedčiť na stránkach Nového
Zákona. Je ich deväť a všetky sa nachádzajú
v Skutkoch apoštolov.
1. O letniciach bolo pokrstených na tritisíc
ľudí [Sk 2,41]
2. Krst Samaritánov a Šimona kúzelníka [Sk
8,12-13]
3. Krst dvorana etiópskej kráľovnej [Sk 8,3638]
4. Krst Saula v Damašku [Sk 9,18; 22,16]
5. Krst Kornélia a členov jeho domácnosti
[Sk 10,47-48]
6. Krst Lýdie a všetkých z jej domu vo
Filipoch [Sk 16,15]
7. Krst žalárnika vo Filipoch a všetkých
členov jeho domácnosti [Sk 16,33]

8. Krst Koriňťanov a tiež Krisposa spolu so
všetkými v jeho dome [Sk 18,8]
9. Krst Jánovych učeníkov v Efeze [Sk 19,5].
V ďalšej časti autor podrobne
rozoberá jednotlivé typy krstov.
A čo na záver? Biblia sa na tému
krstu detí priamo nevyjadruje. Nenájdeme
v nej ani zákaz, ani zvláštny príkaz ohľadne
krstu malých detí. Avšak Ježišov prístup, ako
i celkový obraz veci týkajúci sa zjavenia
spásy, hovorí v prospech krstu malých detí.
Už Origénes (žil v 3.storočí po Kristovi)
potvrdzuje, že deti boli krstené už
v prvotnej apoštolskej cirkvi.
Viac jasnejšia sa javí otázka
prevedenia krstu. Na piatich príkladoch

z deviatich je zrejmé, že sa krst konal ihneď
a bez prípravy. Tiež nebola prikladaná
dôležitosť tomu, či je vykonaný ponorením.
U sviatosti krstu je dôležitejšie
duchovné ponorenie do Krista, než do vody!
Prví kresťania neprikladali význam
verejnému vyznaniu viery pri krste, ale
spojeniu s Kristom – a práve toho je krst
významom.
Ak by ste sa chceli bližšie oboznámiť
s týmto dielkom, je k dispozícii u pani
farárky.

Vo svojej knihe „Spoveď pri Verdune“, ktorú
v roku 2000 v slovenčine vydalo
vydavateľstvo ViViT s.r.o., Kežmarok pre
Slovenské evanjelizačné stredisko pre
masmédiá, nemecký evanjelický farár,
evanjelizátor a spisovateľ Wilhelm Busch
(1897 – 1966) medzi inými príbehmi zo
svojho života opisuje aj nasledovný:

hrôzostrašná kniha! V tej hovorí židovsko –
sýrsky púštny boh pomsty.“
V tej dobe prišiel za mnou jeden pán;
skutočne milý, sympatický, veľmi vzdelaný
pán.
„Pán farár!“ povedal: „Rád by som dal
pokrstiť svojho malého syna. Ale mám
prosbu. Vyberte text z Nového zákona. So
Starým zákonom, s tou hrôzostrašnou
knihou, nechcem nič mať.“
„Rád splním vaše želanie,“ odvetil som.
„Ale povedzte mi: Neviete, že sa Starý a
Nový zákon nedajú od seba odlúčiť? Neviete,
že Boh Starého zákona je Otcom Ježiša
Krista? A neviete, že nie je možné bez
Starého zákona pochopiť celú židovskú
otázku?“
Tu ma prerušil: „Nebudeme sa predsa
hádať, pán farár. Môžete zvoliť novozákonný
krstný text, však?“
„Áno!“ povedal som. „To môžem
urobiť!“ Zamyslel som sa: „Čo by ste
povedali na slovo: ´Miloval som ťa večnou
láskou, preto som ti tak dlho zachoval
milosť.´ Je to dobré?“

Podľa A.Podžorkého: Je křest děti
biblický? voľne spracoval M.Štrba

KRSTNÝ TEXT
Keď Hitler bojoval o moc, zverejnil
program strany. V ňom ako dvadsiaty štvrtý
bod stálo: „Sme za pozitívne kresťanstvo.“
Mnoho verných kresťanov naletelo.
Ale keď sa Hitler dostal k moci, vyšlo
najavo to, čo mnohí prehliadli: pozitívne
kresťanstvo je to isté, čo nacionalizmus.
V tom istom čase sa začal boj proti Biblii.
Najmä Starý zákon sa dostal do krížovej
paľby. Všade sme počuli a čítali: „No, áno,
Nový zákon môžeme ešte nechať krátky čas
v platnosti, pretože učí o Bohu lásky. Je len
treba vyčistiť listy Žida Pavla. V tých je príliš
cítiť ducha Starého zákona. Ale Starý zákon
– och, to je strašná kniha, špinavá kniha,
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„Skvelé! Nádherné! Vidíte, to je
novozákonné! To znie inak, ako vyhrážanie
boha pomsty v Starom zákone! Zoberte to!“
Musel som sa smiať: „Pane, to je slovo zo
Starého zákona!“
Zostal zarazený! Rozpaky!
Potom sa vzchopil. „Tak, áno, áno! Iste to
stojí v niektorom z malých prorokov. Boli
medzi nimi tiež i niektorí nežidia.“
„Nie, môj milý pane,“ musel som dodať.
„To je napísané u proroka Jeremiáša, ktorý
bol celkom iste Žid. Ale v každom prípade tu
bol tento Žid Jeremiáš len prorokom, ktorý
hovoril v mene živého Boha.“
Teraz lapal po vzduchu. Ale nemohol som
mu pomôcť. Musel som mu ešte zreteľnejšie
dať na vedomie jeho bezodnú nevedomosť.
„Chápem už, o čo vám ide,“ povedal som.
„Je tu biblické slovo: ´Je hrozné upadnúť do
rúk živého Boha...´“
„Tu to máme!“ prerušil ma. „Tak hovorí
židovsko – sýrsky boh pomsty, ten strašný
starozákonný...“
Zľaknutý zadržal, pretože som prepukol v
hlasný smiech. „Pane! Toto slovo stojí v
Novom zákone! A teraz vám chcem niečo
povedať. Radíte sa medzi takzvaných
vzdelancov. A predsa posudzujete Bibliu bez
toho, aby ste o nej mali najmenšie tušenie. A

je jednoducho hanebné a smiešne,
posudzovať bez najmenších znalostí knihu,
ktorá ovplyvnila západný svet. A práve také
hanebné a smiešne je posudzovať svet
židovstva bez toho, aby ste si nechali z Biblie
ukázať, akú veľkú úlohu tento ľud v Božích
plánoch hrá.“
Ten muž si dal povedať. A prežili sme
spolu peknú slávnosť krstu.

Správa o činnosti zboru
Ako každý rok aj rok 2019 sme začali
výročným konventom nášho cirkevného
zboru, ktorý sa konal 27. januára v kostole
v Horných Zeleniciach. Cirkevníci boli riadne
informovaní o činnosti zboru, hospodárení
a o plánoch do budúcnosti na rok 2019.

kostole v Siladiciach, a potom v našom
kostole v Horných Zeleniciach.

Skôr však, 22. a 25. januára 2019,
boli vykonané spoločné bohoslužby so
spolubratmi z rímsko-katolíckej cirkvi
v rámci týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov. Najprv sme sa stretli v rím.-kat.

5

Naši konfirmandi sa 2. februára
2019 vybrali na spoločný výlet do Vysokých
Tatier – konkrétne do Starého Smokovca
a na Hrebienok. Na výlete sa im páčilo
a plný dojmov sa vrátili v poriadku domov.
Dňa 2. marca 2019 boli vo Zvolene
inštalovaní novozvolení biskupi ECAV na
Slovensku – generálny biskup Ivan Eľko
a biskup Západného dištiktu Ján Hroboň,
tiež bol do funkcie generálneho dozorcu
uvedený Ján Brozman.

Mládežnícky klub konfirmandov sa
pravidelne stretával za prítomnosti a pod
vedením seniorálneho koordinátora pre
prácu s mládežou Michala Resutíka.
Dňa 5. mája 2019 sa uskutočnila
konfirmácia 7 detí v Božom chráme
v Horných Zeleniciach. Konfirmovaní boli:
Katarína Lopúchová, Daniel Lenghart,
Viktória Miháliková, Matej Černý, Zuzana
Synaková a Vincent Darivčák zo Zeleníc
a Diana Repková zo Siladíc.

23. marca 2019 sa v Piešťanoch
uskutočnil konvent BAS, ktorého sa
zúčastnila sestra farárka a zvolení delegáti.
Dňa 30. marca 2019 si obyvatelia
Slovenska v druhom kole volieb, prvý krát
v histórii samostatného štátu, zvolili do čela
štátu ženu – pani Zuzanu Čaputovú. Do
úradu prezidenta republiky bola slávnostne
uvedená dňa 15. júna 2019.
V 4. pôstnu nedeľu, 31. marca 2019,
vystúpil v našich kostoloch na službách
Božích náš spevokol Ratolesť.
Vo svojej činnosti pokračoval náš
spevokol aj dňa 7. apríla, kedy v spoločnosti
spevokolu CZ ECAV Trnava a Ekumenického
speváckeho zboru Sládkovičovo vystúpili
s pôstnym koncertom troch spevokolov
v našom chráme v Horných Zeleniciach.
V Siladiciach pokračovala vo svojej
činnosti aj detská besiedka pod vedením
sestry farárky. Na Veľkú noc pripravili
spoločné vystúpenie v rámci služieb Božích
v kostole v Siladiciach.

V dňoch 10. – 12. mája sa
konfirmandi
stretli
na
víkendovke
v zborovom dome v Jabloňovciach. Taktiež
12. mája sa členky nášho CZ zúčastnili na
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seniorálnom
stretnutí
Spoločenstva
evanjelických žien v Horných Salibách.

5. júla sa konali spomienkové služby
Božie na hrade Branč s veľmi malou účasťou
našich členov zboru, čo je na škodu!

Seniorálne stretnutie farárov BAS sa
konalo 15. mája v našom CZ za prítomnosti
biskupa ZD Jána Hroboňa, predsedu ZED
BAS Maroša Šefranka a farárov Oliny Kolar,
Andrei Lukačovskej, Jany Fördös, Dariny
Ružekovej, Evy Oslíkovej, Radoslava Danka,
Miroslava Jägera, Jána Oslíka, Kristiána
Kosteckého, Pavla Kollára, Miloša Klátika,
Oľgy Klátikovej, Róberta Mišových, Olivéra
Nagyho, Dany Murínovej, Anny Polckoje,
Eriky Sokola-Hlačokovej, Jaroslava Mlynára,
Ľuboša Vontorčíka, Barbory Vontorčíkovej,
Zuzany Slížikovej, Norberta Hajského a Jána
Kolesára.
19. mája sa spevokol Ratolesť
zúčastnil Seniorálnej prehliadky spevokolov
v Bratislave - Petržalke.

Dňa 7. júla 2019 zavítal náš CZ na
návštevu cirkevného zboru Turá Lúka. Po
službách Božích sme navštívili pamätník
popravených vzbúrencov na vŕšku Hrajky,
kde sme položili pamätný veniec. Potom
sme sa stretli na obede v zborovej
miestnosti a zotrvali sme s domácimi
cirkevníkmi v družnej debate až do nášho
odchodu.
Dňa 29. augusta 2019 uskutočnil
Spolok koncertných umelcov jeden z
koncertov XXVIII. ročníka medzinárodného
hudobného festivalu „Slovenské historické
organy“ na našom obnovenom organe
v Horných Zeleniciach. Ako interpret
vystúpil český organový virtuóz Přemysl
Kšica.
V mesiaci september sa začalo
s rekonštrukciou kúrenia v kostole v
Siladiciach. Práce stáli 2.800 eur. Časť tejto
sumy bola hradená zo zbierky v čiastke
1.630 eur a zvyšok zaplatil v rámci milodaru
brat František Lančarič st.

Dňa 1. júna sme sa pri príležitosti
100-ročnice
M.R.Štefánika
zúčastnili
spoločného výletu s CZ Sereď do Bratislavy
a okolia (Ivánka pri Dunaji, Letisko
BratislavaRusovce,
hrad
Devín
a evanjelický kostol v Petržalke).
2. júna 2019 sa v Banskej Bystrici
uskutočnil
Dištriktuálny
deň
ZD
s minimálnou účasťou členov nášho zboru.

V mesiaci október sa začalo
s rekonštrukčnými prácami na kostolnej
veži v Horných Zeleniciach. Práca bola
dokončená v mesiaci november s výslednou
sumou 17.663 eur. Na uvedené práce sme
dostali dotáciu z MŠ SR, z OcÚ Dolné
a Horné Zelenice, pôžičku z BAS a bola aj
finančná celozborová zbierka, v ktorej sa
vyzbieralo 6.295 eur.
Dňa 17. novembra sa v Hlohovci
konala
pripomienka
70.
výročia
osamostatnenia zmieneného CZ. Zúčastnili
sme sa na slávnostných Bohoslužbách a vo

Na Svätú Trojicu, dňa 16. júna 2019,
sa v kostole v Horných Zeleniciach konali
bohoslužby spojené s pamiatkou na brata
farára Kaššovica, ktorého osud je opísaný
v novo-vydanej publikácii „Cirkev v útlaku
II“. Výklad podala Ing. Viola Franková. Knihu
dostali
aj
potomkovia
odvážnych
cirkevníkov, ktorí sa postavili na ochranu
svojho kňaza. Po bohoslužbe sa na fare
konala beseda – spomienky na brata farára
Kaššovica.
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večerných hodinách sme boli účastní krstu
knihy Dalimila Hájka: Básnický svet Jána
Šimonoviča v kultúrnom dome v Siladiciach.
Na obidvoch akciách vystupoval spevácky
zbor Ratolesť.

predstavil aj 15. decembra 2019 v kostole
v Siladiciach.
Na Štedrý deň – 24. decembra –
v obidvoch kostoloch so svojim programom
vystúpili naše deti.

Dňa 8. decembra 2019 vystúpil
spevácky zbor Ratolesť s Koncertom
vianočného kruhu vo fílii hlohovského CZ
v Pastuchove. S rovnakým programom sa

Naďalej
fungovali
pravidelné
pracovné skupiny, a to v stredu o 16:00
hod. besiedka v Siladiciach, v piatok o 17:00
hod. konfirmačná priúčka v Horných
Zeleniciach a v piatok o 18:00 hod. nácvik
spevokolu Ratolesť v Horných Zeleniciach.
A teraz trochu štatistiky:
• Pokrstení:
Júlia Tibenská (rodičia Vladimír
Tibenský a Jana Chropovská),
Sebastián Kršák (rodičia Ivan
a Barbora Kršákoví),
Terezka Hábová (rodičia Marek
Hába a Barbora Záhoráková),
Lukas Lančarič (rodičia Michal
a Katarína Lančaričoví),
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Anastázia Kijac (rodičia Lukáš
a Monika Kijac),
Oliver Šterbo (rodičia Daniel
a Kristína Šterboví),
Viktória Lančaričová (rodičia Ľuboš
a Barbora Lančaričoví).
•

Pastorková,
Milan
Ondrejíčka
a Paula Hrivnáková -Horné Zelenice,
Miloslav Kulík, Amália Baranovičová
a Elena Moravcová – Siladice,
Ondrej Lajkovič – Šúrovce.
Ďakujeme Pánu Bohu za pomoc pri
našej činnosti a prosíme Ho, aby nám aj
naďalej pomáhal. Amen!
Spracoval: M.Štrba

Zomrelí:
Katarína Kulíková, Dušan Synak,
Etela
Mesárošová,
Rastislav
Lenghart, Emília Roháčková, Lýdia

A Boh povedal NIE
Prosil som Boha, aby ma zbavil pýchy a Boh povedal:
Nie
To ty sa jej musíš vzdať.
Prosil som Boha, aby ma obdaroval trpezlivosťou a Boh povedal:
Nie
Trpezlivosť je ovocím súženia. Musí vyrásť z teba.
Prosil som Boha, aby mi dal radosť do srdca a Boh povedal:
Nie
Dám ti požehnanie. Záleží na tebe, aby si mal radosť.
Prosil som Boha, aby ma ušetril bolesti a Boh povedal:
Nie
Utrpenie ťa odvádza od starostí sveta a privádza ťa bližšie ku mne.
Prosil som Boha, aby mi dal rásť na duchu a Boh povedal:
Nie
Rásť musíš ty sám, ja ťa vychovám, aby si prinášal ovocie.
Spýtal som sa Boha, či ma miluje a Boh povedal:
Áno
Dal som svojho jediného Syna, ktorý za teba zomrel a jedného dňa sa dostaneš ku mne,
keď veríš.
Prosil som Boha, aby mi pomohol milovať ostatných tak, ako On miluje mňa.
A Boh povedal: Ach, konečne si to pochopil.
(neznámy zdroj)
(pripravila Soňa Lopuchová)
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Poďme pracovať s Bibliou!
Odpovede na 10 kvízových otázok z Novej zmluvy z minulého čísla:
•

Ktorý rímsky cisár žil v čase narodenia Pána Ježiša Krista? Augustus Gaius Octavianus

•

Čo znamená slovo Mesiáš? Po hebrejsky Mášíach znamená Pomazaný

•

Čo jedol Ján Krstiteľ? Kobylky a med

•

Kde urobil náš Pán prvý zázrak? Na svadbe v Káne Galilejskej

•

Koľko dní bol Pán Ježiš na púšti pokúšaný diablom? 40 dní a 40 nocí

•

Ktorý z apoštolov bol aj lekár? Lukáš

•

Akú odmenu dostal Judáš za zradu Ježiša? 30 strieborných

•

Kto pomáhal Ježišovi niesť kríž na Golgotu? Šimon Kyrenejský

•

Koľkokrát zaprel Peter Ježiša? Trikrát

•

Čo znamená slovo „Abba“? Otče

Desať otázok na dnes:
•

Čo obetovali Jozef s Máriou, keď prišli s dieťaťom – Ježišom - do chrámu
v Jeruzaleme?

•

Čo mal Syn Boží k dispozícii pri nasýtení piatich tisícov ľudí?

•

Kde žil chorý Lazár a jeho sestry?

•

Ktorá žena pomazala Pána masťou a svojimi vlasmi Mu utierala nohy?

•

Komu dal Syn Boží na starosť svoju matku, keď bol na kríži?

•

Ktorý z dvanástich učeníkov bol pokladníkom?

•

Ktorý veľkňaz odsúdil Pána Ježiša Krista?

•

Koľko nádob vody premenil Pán Ježiš na víno?

•

Kto vyliezol na divý figovník, aby videl Ježiša?

•

Ktorí muži pochovávali Ježiša ?
(z knihy Radosť vedieť, autor Peter Borguľa , vydavateľstvo Tranoscius)
priravila Soňa Lopuchová

Odpovede na otázky
môžete posielať na adresu
redakcie do konca apríla.
Jedného z Vás odmeníme
knihou.
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Všetkým, ktorí ste prispeli milodarom ku zbierke na rekonštrukciu kúrenia v
Siladiciach a rekonštrukciu kostolnej veže v Horných Zeleniciach úprimne
ĎAKUJEME.
Buďme dobrými deťmi svojich rodičov a dobrými rodičmi svojich detí. Nech nám v
tom Pán Boh pomáha.

Ďakujeme vám aj za milodary na náš časopis
Milodary venovali:
Bohuslav Synak, Miroslav Synak (č. 200),
Anna Predná, Alena Kollárová, Ján Repka (č
175), Ľubica Matulová, Pavol Lenghart, Ján
Repka (č. 40), Michal Ochotnícky, Jana
Vargová, Eduard Lenghart, Eva Vargová,
Vladimír Pavlovič z Horných Zeleníc
Mária Bullová, Katarína Mesárošová z
Dolných Zeleníc
Etela Vargová, Anna Šimonáková,

Ľubomír Bojnák, Hana Šimová, Paula
Nosková, Viera Rášová, Etela Rybová,
Gabriela Bullová zo Siladíc
Vladimír Synak a Zuzana Kučerová z
Hlohovca
Eva Stupková a Stanislav Ryba zo Šulekova
Milada Hrčková z Kľačian
Katarína Šušuková z Leopoldova
Peter Lenghart z Horného Trhovišťa

MODLITBA: Myslíme na tých, ktorí nevedia ako ďalej
Pane, myslíme v túto chvíľu na všetkých,
ktorí nevedia ako ďalej, ktorí rezignovali a
nemajú čo očakávať, ktorí sa boja ďalších
dní, ktorí sa boja ľudí okolo seba – nech
nestrácajú nádej, nech svet neovládne
zúfalstvo.
Myslíme na tých, ktorí hladujú, na všetkých
nešťastných a opustených, na väzňov, na
všetkých prenasledovaných, bitých a
odmietaných – nech sa dovolajú
spravodlivosti, nech právo nie je len
zbytočný pojem.
Myslíme na všetkých zakomplexovaných, na
zlých ľudí, na tých, ktorí ublížili, na tých
ktorých nemôžeme vystáť, i na svojich
nepriateľov – nech k nim zaznie slovo

odpustenia, ktoré premáha nenávisť láskou,
nech vzájomné zmierenie zastaví zlobu a lož.
Myslíme na tých, ktorí nesú zodpovednosť
za túto krajinu, na vysoko postavených,
ktorým je daná moc, na tých, ktorí prevzali
starostlivosť o celý národ – nech Pravda,
ktorá je nad všetkými nami, vedie ich
rozhodnutia a nedovolí im zísť na cestu
nespravodlivosti, nech Pravda, ktorá je
cieľom nás všetkých, podopiera ich kroky a
posilňuje ich v múdrosti a odvahe, keď sa im
ich nedostáva.
(výber z knihy Martina Šefranka „Keď
chýbajú slová“ urobila Soňa Lopuchová )
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Rozpis Služieb Božích
Dátum
1.3.2020
8.3.2020
15.3.2020
22.3.2020
29.3.2020
5.4.2020
9.4.2020
10.4.2020
12.4.2020
13.4.2020
19.4.2020
26.4.2020
3.5.2020
10.5.2020
17.5.2020
21.5.2020
24.5.2020
31.5.2020

1.6.2020

Nedeľa

Horné Zelenice

Siladice

1. nedeľa pôstna
2. nedeľa pôstna
3. nedeľa pôstna
4. nedeľa pôstna
+ Večera Pánova (po bohoslužbách)
5. nedeľa pôstna - Smrtná, pašiové
+ Večera Pánova (po bohoslužbách)
6. nedeľa pôstna - Kvetná, pašiové
s vystúpením spevokolu Ratolesť
Zelený štvrtok + Večera Pánova
Veľký piatok, pašiové + Večera
Pánova
1. sl. veľkonočná
2.sl. veľkonočná + Večera Pánova
1. nedeľa po Veľkej noci
2. nedeľa po Veľkej noci
3. nedeľa po Veľkej noci KONFIRMÁCIA
4. nedeľa po Veľkej noci
5. nedeľa po Veľkej noci
Vstúpenie Krista Pána
Nedeľa po Vstúpení
1. slávnosť svätodušná + Večera
Pánova
s vystúpením spevokolu Ratolesť
2. slávnosť svätodušná

10:30 hod.
10:30 hod.
10:30 hod.

9:00 hod.
9:00 hod.
9:00 hod.
9:00 hod.

10:30 hod.
10:30 hod.
10:30 hod.
17:00 hod.
10:30 hod.
10:30 hod.
10:30 hod.
10:30 hod.
10:30 hod.
10:00 hod.
10:30 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.
10:30 hod.

9:00 hod.
9:00 hod.
16:00 hod.
9:00 hod.
9:00 hod.
9:00 hod.
9:00 hod.
9:00 hod.
9:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
9:00 hod.
9:00 hod.

10:30 hod.
18:00 hod.

17:00 hod

Ďalšie pravidelné aktivity nášho zboru:
Siladice: Pôstne stred-týždňové bohoslužby v stredu o 17:00 hod.
26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3. a 1.4.2020
Detská besiedka v stredu o 16:00 hod. v Klube Kultúrneho domu
Horné Zelenice: Pôstne stred-týždňové bohoslužby vo štvrtok o 16:00 hod.
27.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., a 2.4.2020
Konfirmačná príprava v piatok o 16:00 a o 17:00 hod.
Nácvik spevokolu Ratolesť v piatok o 18:00 hod.
Iné aktivity nášho zboru:
22.3.2020 spevokol Ratolesť vystúpi s pôstnym programom v evanjelickom kostole v Pukanci

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

