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INŠPIRUJME SA
Istý človek sa šiel poprechádzať do hory za dedinou, kde sa práve zdržiaval na dovolenke. Niekoľko

hodín blúdil, až sa stratil. Chodil stále dookola a pokúšal sa nájsť cestu do dediny. Prešiel všetkými
chodníkmi, ale ani jeden ho z hory nevyviedol.

Znenazdania natrafil na kohosi, kto blúdil po hore ako on a zvolal: „Vďaka Bohu, že som stretol
človeka. Môžeš mi ukázať cestu do dediny?“

Ten druhý povedal: „Žiaľ, aj ja som zablúdil. Porozmýšľajme, ako si pomôcť. Povedzme si, ktorými
cestami sme to už zbytočne skúšali. To nám pomôže nájsť chodník, ktorý nás vyvedie z hory.“

_  _  _
Raz v jednom navštevovanom lese vypukol požiar. Ľudia sa v panickom strachu rozutekali. Ostal tam len

jeden slepec a jeden chromý. Slepec, zachvátený strachom, sa rozbehol priamo do ohňa. 
„Nie tam!“ zvolal chromý. „Bežíš do ohňa!“

„Kam mám teda utekať?“ pýtal sa slepec. 
„Ukážem ti cestu,“ povedal chromý, „ale ja nemôžem bežať. Ak ma vezmeš na chrbát, obidvaja

unikneme požiaru a dostaneme sa do bezpečia.“
Slepec si dal povedať a obaja sa zachránili.

Keby sme vedeli dať dokopy svoje skúsenosti, svoje nádeje a svoje sklamania, mohli by sme sa
omnoho ľahšie zachrániť všetci.

(z knihy: Je tam hore niekto? – Bruno Ferrerro)

MODLIME SA
S Tebou môžu počítať všetci, pomôž, aby mohli počítať s nami.

Pane, Ty konáš inak. 
V našom svete to vyzerá takto:

slabých treba odsunúť,
aby bolo miesto pre silných.

Zranení – nech sa o nich stará niekto iný,
ja mám na starosti dôležitejšie veci.

Zblúdilí – čo ma po nich,
a potom: mali sa pozerať na cestu.

Tvoj program znie:
Hľadať zblúdilých, obväzovať ranených, posilňovať slabých.

To znamená, že sa to so mnou nekončí,
keď zablúdim (vieš, že to urobím),

keď som zranený (ako ľahko sa to stáva),
keď som slabý (často mám strach).

S Tebou môžu počítať všetci.
Pomôž, aby mohli počítať s nami.

Pomôž nám, 
aby sme sa mohli na seba navzájom spoľahnúť.

Posilni ma,
keď je druhý stratený, zranený a slabý.

Posilni druhého,
keď som stratený, zranený a slabý ja.

(z knihy: Keď chýbajú slová – Martin Šefranko)



Ďakujeme, že finančne podporujete tlačenie nášho časopisu. 

Svoje milodary v uplynulom období venovali:

Matilda Synaková zo Siladíc,
Katarína Mesárošová z Dolných Zeleníc,
Jaroslav Rusnák z Hlohovca,
Eva Stupková zo Šulekova, 
Anna Barošová z Lovčíc,

Michal Varga, Klára Synaková, Milada Rášová, 
Bohuslav Synak, Božena Synaková, Michal Ochotnícky, 
Miroslav Synak, Miroslava Synaková, Anna Predná, 
Miloslav Páleník, Eva Vargová, Eduard Lenghart, 
Mária Repková, Jana Vargová, Milan Repka, Igor Kulík, 
Vladimír Pavlovič a Viera Šušuková z Horných Zeleníc.

Nielen pre mládež 10
pripravuje Soňa Lopuchová

Doplňte chýbajúce slová  z Biblie

Odpoveď z minulého čísla  
Prvá kniha Mojžišova

• Všetkým však zvieratám Zeme, všetkému nebeskému vtáctvu a vôbec všetkému, čo sa hýbe na Zemi a má v
sebe dych života budú potravou všetky zelené byliny! I stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo učinil a hľa bolo to
veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno: šiesty deň.

• Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka, ktorého utvoril.
• Z  Édenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu a odtiaľ sa rozdeľovala na štyri ramená. Meno jedného je

Píšón, ono tečie okolo celej krajiny  Chavíla, kde sa nachádza zlato. Druhá rieka sa menuje  Gíchón, tá tečie
okolo krajiny Kúš. Tretia rieka sa menuje Chidekela; tá tečie východne od Asýrie. Štvrtá rieka je Eufrat.

• Potom porodila Ábela, jeho brata. Ábel bol pastierom oviec, Kain však bol roľníkom.
• Adam poznal opäť svoju ženu; porodila syna a dala mu meno  Šét; lebo mi Boh dal  - tak hovorila -  nové

potomstvo miesto Ábela, pretože Kain ho zabil.

Knižnú výhru za odpovede z minulého čísla získava Anna Synaková. Gratulujeme.
Výherkyňa získala knihu „Rukoväť presbytera“, ktorá bola vydaná v roku 2020 pre Výbor misie ECAV, 
pre vnútornú potrebu cirkvi. Obsahuje články kolektívu autorov v redakcii Kataríny Hudákovej a Jána Janča. 

Doplňte chýbajúce slová  z Biblie   -   pokračovanie 
Prvá kniha Mojžišova

• Noah splodil troch synov: ......., ......... a .........

• „Urob si koráb z .............. dreva; urob koráb s priehradkami a natri ho znútra i zvonka smolou. Lebo o
sedem dní spustím na zem dážď na ........ dní a ........ nocí; zotriem zo zeme všetky tvory, ktoré som 
utvoril.“

• Noah mal ........ rokov, keď prišla na zem potopa.

• Potom vypustil .........., aby videl, či sa vody na povrchu zeme umenšili.

• „Keď nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa ........ na oblakoch, rozpomeniem sa na svoju zmluvu 
medzi mnou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi zo všetkého živého tvorstva; a vody sa už 
nestanú ........., aby zničili každé z tvorstva. Toto je ........ zmluvy, ktorú som ustanovil medzi sebou a 
medzi každým tvorom, čo je na zemi.“

Chýbajúce slová z pokračovania textov Prvej knihy Mojžišovej môžete odovzdať v redakcii časopisu do
konca februára a vyhrať za to odmenu.
Ako odmenu chystáme pre vás najnovšiu knihu z ponuky vydavateľstva Tranoscius  Ako Frederik odhalil
TAJOMSTVO autora Štefana Kissa, v ktorej autor cez 28 pútavých príbehov, ktoré zažíva chlapec Frederik,
vysvetľuje význam článkov Augsburského vierovyznania. 



Ako sme žili a pracovali v roku Pána 2020

Niekto si  povie, že robiť kronikára v roku, keď sa – relatívne – nič nedeje pre výskyt  pandémie
Covid-19, je jednoduché. Opak je pravdou!

V našom cirkevnom zbore sa pracovalo, aj keď nie tak ako po iné roky. Ale začnem postupne:

Zborové presbyterstvo sa zišlo 2-krát. Prvý krát 28. januára a zaoberalo sa prípravou zborového volebného 
konventu a plánom aktivít na rok 2020. Po druhý krát zasadalo 2. októbra, kde sa ho zúčastnilo predsedníctvo 
Bratislavského seniorátu v zložení seniorka Doc. ThDr. S. Horňanová a zástupca seniorálneho dozorcu Ing. P. 
Synak. Prítomný bol aj seniorálny kaplán Mgr. M. Jäger. Menovaní vykonali v našom zbore pastorálno-
kontrolnú návštevu. V ďalšom bode sa na zasadnutí prebrala správa o činnosti a organizačné otázky.

  Celozborový konvent bol
vykonaný 2. februára a bol

volebný. Znovu boli do
svojich funkcií zvolení

kostolníci v Horných
Zeleniciach M. Varga a V.

Dinga, kurátorka v Horných
Zeleniciach D. Synaková,
účtovníčka A. Kollárová,

delegáti na seniorálny konvent
za Siladice M. Lančaričová a

za Horné Zelenice I. Synak a v
neposlednom rade nový

presbyter V. Jurčo. Všetci
novozvolení funkcionári boli

slávnostne uvedení do funkcie
až v 1. adventnú nedeľu 29.

novembra.

Konfirmácia plánovaná 3. mája sa konala až 13.
septembra. 
Konfirmovaných bolo 8 detí: I. Kilianová, K.
Rezbáriková, E. Lobodášová, E. Bujtárová, L.
Cepková, E. Mesárošová, H. Hábelová a K. Kilian.

V čase od 8. marca do 8. mája a od 18. októbra 
do 15. novembra sa nekonali bohoslužby resp. 
sa konali v rámci protipandemických opatrení 
za použitia tvárových rúšok, dezinfekcie rúk pri
vstupe do kostola a upravenom rozvrhu sedenia a
počtu prítomných. 
Sviatosť Večere Pánovej bola prisluhovaná 
v zmysle platných opatrení. V tomto čase boli
vydávané mimoriadne čísla Zelenického 
spravodaja a počas celého roka boli vydané 
tri čísla riadneho Spravodaja. 
Z iniciatívy pani farárky a za jej vedenia bola
založená aj zborová skupina Olej na Messengeri, 
ako elektronická cesta pre duchovnú podporu 
cirkevníkov v týchto ťažkých dobách.



Vyučovanie
konfirmandov
prebiehalo
kombinovane –
prezenčnou 
formou a aj cez
video lekcie. 
Od septembra 
na druhý ročník
konfirmačnej
prípravy chodí 
6 detí, prvákov
tento školský 
rok nemáme.

Ak sa dalo, vystupoval aj spevokol Ratolesť napr. pri konfirmácii.

Prerušovane, podľa situácie, sa v Siladiciach konala detská besiedka. 

Vydané boli aj dva mimoriadne Malé spravodaje a detská príloha Spravodaja.



Zveľadovali  sme  aj  cirkevný  majetok.  Farská  rodina  svojpomocne  v  letných  mesiacoch  opravila  a
vymaľovala  fasádu  na  fare  v  spodnej  časti  vonkajších  múrov  zo  strany  dvora  a  vonkajšiu  chodbu.
Rekonštruoval sa oltárny stôl – bola vyrobená a osadená nová drevená horná doska s možnosťou jednoduchej
výmeny oltárneho rúcha. Prácu vykonala Stolárska dielňa Kunkela z Dolných Zeleníc, na ňu prispel svojou
dotáciou Obecný úrad Horné Zelenice. 

Dotácia od Obecného úradu
Siladice bola využitá na
činnosť Zelenického
spravodaja. 

Obecný úrad Horné
Zelenice zakúpil materiál na
novú dlažbu pred kostolom.
Prácu zabezpečil
svojpomocne presbyter
Radovan Lenghart so
svojou firmou.
Presbyterstvo rozhodlo, že
na jar 2021 treba rovnako
vydláždiť aj vstupný
chodník do kostola medzi
bránou a vstupom do
kostola.

A teraz trochu štatistiky:
 Krsty:
1. Matteo Kakaš – o. Kristian Kakaš a 
m. Petra Matulová
2. Lukas Benian – m. Lucia Benianová
3. Martin Bulla – o. Martin Bulla a 
m. Gabriela r. Antalová
4. Gabriel Repka – o. Ľubomír Repka a 
m. Miroslava r. Mesárošová
5. Andrej Bučány – o. Andrej Bučány a 
m. Simona r. Krupanová
6. Natália Páleníková – o. Martin Páleník a 
m. Ivana Matloňová

Konfirmácia:
Konfirmovaných bolo 7 dievčat a 1 chlapec

Sobáš:
Za rok 2020 v našom kostole nebol vykonaný 
ani jeden sobáš.

Pohreby:
1. Mária Sekerešová r. Mesárošová, Siladice
2. Ján Horváth, Horné Zelenice
3. Etela Poláková r. Bedecs, Horné Zelenice
4. Anna Vargová r. Mesárošová, Horné Zelenice,
    pochovaná v Siladiciach
5. Mária Krištanová r. Baranovičová,
    Horné Zelenice

Toľko v krátkosti o činnosti nášho cirkevného zboru za rok 2020. Veríme, že nasledujúci rok 2021 bude lepší. 
K tomu nám pomáhaj Pán Boh!                                                                              Spracoval: Martin Štrba



 V Novom roku 2021 v Ježišovom mene

Mt 1, 21 „Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov.“ 

 V Ježišovom mene sme začali aj tento rok. 
Keď niečo robíme v mene niekoho, je to akoby pre neho, pod jeho práporom, tak ako to on robil, tak ako to
on chcel. V mene starých dobrých časov si aj dnes zaspievame starodávnu pieseň alebo  nalejeme do pohára,
kým spomíname.
No Ježiš, Ten, v mene  ktorého sme začali rok, nepatrí len k starým časom a nie je len našou minulosťou.
Vďaka  svätému nebeskému Bohu my môžeme  aj  začínať  v  Ježišovom mene,  aj  budovať  budúcnosť,  aj
vykročiť  do nových dní  a  rokov.  V mene  niekoho a  smerom do budúcnosti  znamená kráčať akoby pod
práporom toho mena, ale tiež pod ochranou toho mena. To meno nám  razí cestu a otvára dvere. Kristovo
meno nám otvára dvere. Nech nám aj v Novom roku otvára tie Božou prozreteľnosťou volené dvere. Kristovo
meno nám až brány otvára. V žiadnom inom mene sa nedostaneme tak ďaleko, tak vysoko, do takej slávy, ako
v mene Pána Ježiša Krista. Meno Ježiš nám až nebeskú večnú bránu otvára. 

Je to meno krásne, mnohonásobne ovenčené piesňami:

Meno Ježiš nevybledne, nezničí ho času zub.
Menu Ježiš večná sláva, chvála zo sŕdc vzdaná buď!
Posolstvom je mladým, starým, pučí novým životom,
v ňom sa milosť, vykúpenie, ponúka dnes s jasotom.
Meno Ježiš nad svet drahé, lúčom slnka srdcu je,
v mene Ježiš vykúpenie Boh nám z lásky daruje.
 Ježiš zazni zvučne, celou zemou nech to znie:
svet len v mene Ježiš nájde šťastie, pokoj, zmierenie.
Pred Ježišom pŕchne zloba, pred Ježišom mizne tma,
v jeho mene spravodlivosť, nový život začína.
Meno Ježiš jasne žiari, aj keď príde žiaľu noc.
Duša v ťažkých žitia bojoch z neho čerpá spásnu moc.
Ježiš svietiť bude, hoc by zhasla hviezda posledná,
pluky vykúpených sklonia pred ním svoje kolená.

Pretkajte si duchovný svet v tomto roku ospevovaním Jeho mena, básnením o Jeho vzácnom mene. 

Obľúbme si knihy Biblie na každý deň v roku a zisťujme v nej všetko o veľkom Ježišovom mene. Pán Ježiš
má podľa Biblie mnoho mien, ktoré svojimi špecifikami farbia podobu nášho Spasiteľa jasnými pestrými
farbami do úplného, krásneho obrazu:  

• Božiemu Synovi meno Ježiš dal anjel – anjel priniesol Jozefovi odkaz, ako má pomenovať chlapca
(Mt 1,    21): „Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov.“ - Ježiš
znamená „pomoc, spásu, záchranu“; doslova: Hospodin (Jahve) je spása, totiž „V Ježišovi dáva Boh
spásu“.

• Druhé jeho „vianočné meno“ je Emanuel (Mt 1, 23): „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu
meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.“

V Jeho mene, s prítomným zachraňujúcim Bohom túžime prežiť každý deň.

• Meno Mesiáš - Kristus - Pomazaný Ho robí jedinečnou osobou, prorokmi zvestovanou, ku ktorej
starý letopočet smeroval a z ktorej nový letopočet žije (a podľa ktorej aj meno má :) ). Takto Ho Nová
Zmluva nazýva často (Mt 16,16): „Šimon Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.““ (Sk
17,3): „Keď precestovali cez Amfipolis a Apollóniu, prišli do Tesaloniky, kde bola židovská synagóga.
Pavol ako zvyčajne išiel medzi nich a po tri  soboty viedol s nimi rozhovory o Písmach a tak im
vysvetľoval  a  dokazoval,  že  Mesiáš  mal  trpieť  a  vstať  z  mŕtvych,  a  že  tento  Ježiš,  ktorého vám
zvestujem, je Mesiáš.“

• Boží Syn má dokonalejšie poznanie, väčšiu dôstojnosť a väčšiu moc od každej inej osoby. Takto ho
nazýva anjel, keď Márii hovorí o špeciálnom jej budúcom dieťati (Lk 1, 35): „Anjel povedal Márii:
„Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude nazvané



‚Boží  Syn‘.“  Takto  Ho  nazýva  aj  evanjelista  Ján (Jn  20,  31):  „Ježiš  urobil  pred  očami  svojich
učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto,
aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.“

• Podobný je aj Jeho titul, akým ho nazvali démoni, duchovné bytosti, ktoré Ho hneď spoznali, keď sa
pri nich zjavil  Boží Svätý (Mk 1, 24):  „Práve vtedy bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým
duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si  nás zničiť? Viem, kto si: Boží
Svätý.““

• Meno Uholný kameň  (Mk 12, 10): „Či ste nečítali v Písme: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa
uholným kameňom.“ svedčí o nenahraditeľnosti a význame jeho osoby.

• Menom Božie slovo Ho najčastejšie označuje Ján v evanjeliu (Jn 1,1): „Na počiatku bolo Slovo, to
Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“, v Zjavení (Zj 19,13): „Oblečený bol do plášťa zmáčaného
krvou a jeho meno bolo Božie Slovo.“, aby nám vysvetlil, že celý Jeho životný zemský príbeh je
stelesnením slova o Božej odpúšťajúcej láske .

• Ako ten, cez ktorého je nám odpustená vina je nazývaný aj  Baránok Boží (Jn 1, 36) (Krstiteľ Ho
takto označil.).

• Zvláštnou radosťou by nás,  kresťanov,  malo  napĺňať  jeho meno Ženích cirkvi (Jn 3,  29),  ktoré
znamená, že je vo vzťahu k nám.

• Je nazývaný aj  Hlavou cirkvi (Kol 1,18): „On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z
mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo.“

• Dáva sa nám ako Chlieb života (Jn 6, 48): „Ja som chlieb života.“. Sám seba takto nazval – dáva sa
nám ku posile, pre náš rast. 

• Je Svetlo sveta (Jn 8, 12): „Kto Ho nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“

• Je Dobrý pastier (Jn 10, 11): „Dobrý pastier kladie svoj život za ovce.“ a (1 Pt 5, 4): „A keď sa zjaví
najvyšší Pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.“

• Je Vzkriesenie a život (Jn 11,25): „Kto verí v Neho, aj keď zomrie, bude žiť.“

• Je Cesta, pravda i život (Jn 14,6): „Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze Neho.“

Apoštolovia, keď o ňom svedčia tak Ho tiež krásne titulujú, podľa významu Jeho osoby: 

• Peter, keď o Ňom hovorí v Šalamúnovom stĺporadí, nazýva Ho Pôvodcom života (Sk 3, 15).

• Pred veľradou Ho Peter nazýva: Vodca a Spasiteľ (Sk 5, 31).

• Kornéliovi o ňom Peter hovorí že je Sudca živých i mŕtvych (Sk 10,42). 

• Štefan Ho vidí ako Syna človeka (Sk 7, 56) ktorý je v nebesiach po pravici Božej.

• Pavel nás pozýva volať ho Pánom, vzývať Ho ako Pána (Rím 10, 9): „Pretože ak svojimi ústami
vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“

• On sám Ho nazýva až Pánom slávy (1 Kor 2,8).

• Pre nás,  potomkov Adama -  hriešnika,  pre  nás,  hriešnikov,  je zvlášť výborné Jeho meno  Druhý
Adam (1 Kor 15, 45-47:) „Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou, posledný
Adam oživujúcim Duchom. Nie je však skôr duchovné,  ale prirodzené,  až potom duchovné.  Prvý
človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba.“

• Len On je  Prostredník, iného nepotrebujeme (1 Tim 2,5): „lebo jeden je Boh a jeden prostredník
medzi Bohom a ľuďmi — Kristus Ježiš“.

• Ak s vierou a láskou očakávame Jeho zjavenie, tak sa s Ním stretneme v budúcnosti a vtedy sa prejaví
ako Spravodlivý sudca (2Tim 4,8): „Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen
deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.“

• Toto  je  naša  reálna  nádej,  lebo  Jeho  meno  je  aj  Vznešený  veľkňaz (Žid  4,14):  „Keďže  máme
vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania. Veď nemáme
veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel
skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu.“



• On je  Alfa a Omega (Zj 1,8): „Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý
príde, Všemohúci.“

• Zjavenie Mu prideľuje apokalyptické mená, ktoré sú prepojené so starozmluvnými súvislosťami, čo
Ho radí do dejín aj do budúcnosti: Lev z kmeňa Júdovho (Zj 5,5) „A jeden zo starších mi povedal:
„Neplač! Hľa, zvíťazil lev z Júdovho kmeňa, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí.“

• Apoklayptika  Zjavenia  Ho  vidí  ako  víťazného  Pána  pánov (Zj  17,14):  „Budú  bojovať  proti
Baránkovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov;“

• Posledné Jeho biblické pomenovanie je v poslednej kapitole (Zj 22, 16): „Ja, Ježiš, som poslal svojho
anjela,  aby vám v cirkvách svedčil  o  týchto veciach.  Ja som  koreň a rod Dávida,  jasná ranná
hviezda.“ 

Vďaka Bohu za svedectvo. 

V mene tohto Ježiša chceme začínať a žiť a možno aj prežiť aj tento rok 2021.                                        OKo

 Cirkevný príspevok na rok 2021

Na začiatku roka treba urobiť okrem iného finančný plán.
Aj v našom Cirkevnom zbore to robíme každoročne a doteraz to šlo podľa bežnej šablóny:
príjmy máme
- z cirkevného príspevku od členov zboru (6,- Eur za osobu, okolo 490 členov)
- prenajímame cirkevnú pôdu a byty
- bohoslužobne aktívni cirkevníci dávajú oferu pri východe z chrámu
- členovia zboru dávajú milodary pri rôznych príležitostiach a príspevky do konkrétnych zbierok

výdavky máme:
- povinné poplatky na vyššiu COJ (do teraz to bolo okolo 500,- Eur)
- zborová prevádzková réžia a služby
- bežná údržba budov

Pre  väčšie  rekonštrukcie  získavame  dotácie  z  Úradov  a  Inštitúcií,  cez  projekty,  ktoré  zostavujeme  a  z
dobrovoľných príspevkov.

Tento rok 2021 ale nebude možné zostaviť zborový rozpočet podľa bežnej šablóny, lebo do príjmov aj do
výdavkov budeme musieť zakomponovať významné zmeny:

V našom (len) zborovom kontexte:
- z kantorského bytu odišli nájomcovia, čo nám zníži príjem,
- po odchode nájomcov a v záujme ďalšieho prenajímania by bolo vhodné urobiť generálnu rekonštrukciu
kantorského bytu, čo si bude vyžadovať nemalé prostriedky

V našom zborovom a celocirkevnom kontexte:
Synoda 2020, ktorá sa konala 10. októbra 2020 v Ružomberku, prijala Cirkevný ústavný zákon č. 2/2020 o
finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku. Zákon je publikovaný v Zbierke CPP 
č. 5/2020. Týmto zákonom Synoda zriadila Fond finančného zabezpečenia ECAV.

Do fondu je povinný prispievať každý cirkevný zbor (§2 ÚZ 2/2020 Zb. CPP). Synoda ECAV, v súlade s
ustanovením §4 ústavného zákona 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku,
schválila nasledujúci model pre výpočet cirkevných príspevkov do Fondu finančného zabezpečenia ECAV pre
rok 2021:

Cirkevný zbor prispieva do fondu čiastkou, ktorá je sumou nasledovných položiek:
• poplatok  vo  výške  minimálnej  mzdy  za  obsadené  kňazské  miesto,  poplatok  vo  výške  polovice

minimálnej mzdy za neobsadené kňazské miesto
• poplatok vo výške 0,65 % z mesačnej minimálnej mzdy ročne na člena cirkevného zboru



• poplatok  3% z  príjmov  cirkevného zboru,  po  odpočítaní  príjmov z  dotácií,  z  predaja  majetku  a
poskytnutých alebo refundovaných pôžičiek.

Výpočet  poplatkov za  bežný rok  je  na základe výkazu o  hospodárení  z  minulého roka.  Cirkevné zbory
zaplatia  cirkevný príspevok  na  účet  fondu  v  rovnomerných  štvrťročných  splátkach  splatných  do  konca
februára, mája, augusta a novembra bežného roku.

Pre náš konkrétny Cirkevný zbor ECAV SK Horné Zelenice toto znamená ročnú finančnú povinnosť
do Fondu finančného zabezpečenia ECAV vo výške okolo 3 500 euro za rok 2021.
Je to nový moment, ktorý bude treba zaradiť do zborového rozpočtu, a tak musíme hľadať spôsoby,  ako
takúto položku v zborovom rozpočte získať.

Máme teda nové finančné potreby a pohľadávky. Uvažujme spolu.
Budeme mať silu vyčleniť zo svojich peňaženiek ako povinný ročný cirkevný príspevok viac ako 6,- Eur?
Mnohí už dnes obetujú ročne na svoj zbor omnoho viac. Medzi povinným a dobrovoľným je však rozdiel…
Zborový konvent sa bude konať akonáhle nám to protiepidemické opatrenia dovolia. To je miesto, kde sa
môže každý člen zboru vyjadriť, navrhnúť, hlasovať.

Informovala: OKo

Horné Zelenice – matkocirkev Hlohovca

K 110. výročiu príchodu Pavla Moťovského do Horných Zeleníc

     Z kedysi veľkého evanjelického cirkevného zboru v Hlohovci sa koncom 18. storočia po vyhlásení
Tolerančného  patentu  k  evanjelickému  vierovyznaniu  prihlásilo  iba  niekoľko  rodín,  čo  nestačilo  na
zriadenie  samostatného  zboru.  Z  tohto  dôvodu  sa  hlohoveckí  evanjelici  pridali  k  zboru  v  Horných
Zeleniciach.  V  priebehu  19.  storočia  vzrastal  počet  evanjelikov  v  Hlohovci  iba  veľmi  pomaly.  Pri
kanonickej vizitácii v roku 1899 mal zelenický zbor spolu 876 členov  z toho   Hlohovec iba 66. Vzťahy
medzi fíliou a matkozborom boli dobré a filialisti  si načas plnili svoje povinnosti. Pred prvou svetovou
vojnou bol v Horných  Zeleniciach cirkevným dozorcom školský inšpektor, maďarón, Gustáv Libertiny, po
ňom Peter Bodo, tajomník grófa Erdödyho. Obaja boli z Hlohovca.  22. októbra 1922 si zelenický  zbor
zvolil za dozorcu Milana Blaškoviča, obchodníka v Hlohovci. 

     Evanjelici z Hlohovca sa v čase pred prvou svetovou vojnou začali     k
službám  Božím  schádzať  v  štátnej  meštianskej  škole,  kam  prichádzal
zelenický  farár  2  –  3  razy  do  roka,  v  ostatné  nedele  chodili  hlohoveckí
evanjelici do Zeleníc. 
     Po  odchode  farára  Júliusa  Adamiša   v  roku  1911  bol  v  Horných

Zeleniciach zvolený Pavel Moťovský. O jeho pôsobení  aj v Hlohovci podáva
informácie  táto  práca,  ktorá  sa  zakladá  na  údajoch  vpísaných  do  Pamätnej
knihy. 
     Po  vzniku  Československej  republiky  sa  zborový život   v  Hlohovci
rozprúdil  najmä  príchodom  Miloša  Búlovského,  školského  inšpektora  v
hlohoveckom a  piešťanskom okrese  a  jeho  manželky  Vilmy  rod.   Hayde.
Búlovský na  Ministerstve  školstva  a  národnej  osvety  v  Bratislave  vybavil
povolenie používať jednu miestnosť v  budove Štátnej ľudovej školy (kamenná
škola) pre evanjelické služby Božie, ktoré sa tu odbavovali každú tretiu nedeľu

v mesiaci. Kazateľov vysielal biskupský úrad v Modre a výročité slávnosti odbavoval pán farár Moťovský. 
     Na dištriktuálnom konvente v Bratislave 15. júla 1926 referovali aj o v predošlom  období zriadených
misijných centrách, ku ktorým pribudli ďalšie v Hlohovci, Piešťanoch, Topoľčanoch a Komárne. Z nich sa
postupom času vytvorili samostatné cirkevné zbory. Iniciátormi tejto myšlienky boli biskup Dušan Fajnor a
senior Július Bodnár. 



     V roku 1924 podľa Škrovinovho Schematizmu ev. cirkvi na Slovensku mal celý cirkevný zbor Horné
Zelenice 1122 členov, z toho Hlohovec 184. Napriek nízkemu počtu cirkevníkov sa Hlohovčania rozhodli pre
stavbu kostola. 30. novembra 1924 na konvente oznámil cirkevný dozorca M. Blaškovič, že na stavbu kostola
daruje pozemok v Nádražnej ulici. Konventuáli jednohlasne túto akciu odhlasovali a hneď zriadili stavebný
výbor, ktorému predsedal farár Moťovský. Na tomto konvente bol prítomný aj Pavel Mesároš - kurátor z
Pastuchova a Štefan Surkoš - kurátor zo Sasinkova. Tieto fílie však patrili do cirkevného zboru v Nových
Sadov a Sasinkovo tiež chcelo stavať vlastný kostol s nádejou, že sa im podarí vytvoriť samostatný zbor. Kým
P.  Moťovský podporoval  stavbu kostola  v  Hlohovci,  novosadský farár-dekan Ladislav  Záthurecký nebol
nadšený plánmi sasinkovčanov. 
     O stavbe kostola sa rokovalo na všetkých nasledujúcich konventoch. 9. mája 1926 M.  Búlovský, ktorý bol
aj  pokladníkom,  podal  prehľad  o  stave  peňažných  prostriedkov,  ale  dozorca  Milan  Blaškovič  schladil
nadšenie pre stavbu, keď oznámil, že na Biskupskom úrade v Modre sa dozvedel, že aj keby postavili kostol,
Hlohovec nemôže byť samostatným zborom, ale ako fília bude aj naďalej patriť do zboru v Zeleniciach. 
     Nasledujúce roky boli  v znamení zabezpečovania finančných prostriedkov, až napokon v roku 1933
hlohovčania  začali  so  stavbou.  Kým materiálne  organizovali  stavbu  dozorca  Milan  Blaškovič  a  filiálny
kurátor  Pavel  Srnec,  kontakt  s  cirkevnou vrchnosťou zabezpečoval  farár  P.  Moťovský.  Základný kameň
posvätil  senior  Július  Bodnár  za  asistencie  domáceho  slova  Božieho  kazateľa  Moťovského  a  Ladislava
Zathureckého, farára susedného zboru v Nových Sadoch 11. júna 1933. 
     Stavba kostola rýchlo napredovala a na jeseň boli dovezené zvony, ktoré odliala firma Bratia Fischer v
Trnave.  26. októbra 1933 domáci slova Božieho kazateľ Pavel Moťovský privítal zvony a posvätil ich v
prítomnosti hlúčika veriacich z Hlohovca, Zeleníc a okolitých dedín. 
     29. októbra 1933 sa konala slávnosť posviacky kostola. Pavel Moťovský menom zboru a Július Bodnár
menom nitrianskeho seniorátu privítali biskupa Dr. S. Š. Osuského a ostatných kňazov  na nádvorí  štátnej
ľudovej školy, odkiaľ sa sprievod spievajúc pieseň „Všickni jenž skládají...“ odobral ku kostolu.  Pri slávnosti
spev na harmóniu sprevádzal Eduard Žoltický, zelenický kantor - učiteľ. 
     Ďalšia stavebná činnosť hlohoveckej fílie sa zmerala na stavbu zborového domu, s ktorým sa plánovalo
ako  s  budúcou  farou  v  prípade  osamostatnenia  sa  zboru.  Na  filiálnom  konvente  15.  januára  1937  za
predsedníctva farára Pavla Moťovského a dozorcu Milana Blaškoviča bol dom prevzatý do cirkevnej správy.  

Posviacka organa v Hlohovci 4. apríla 1943
Zľava:  Ladislav Záthurecký, biskup Dr. Samuel Š. Osuský, Pavel Moťovský

     Bohoslužobný život sa zintenzívnil v roku 1941 príchodom kaplána Jána Trebulu, ktorého do tejto funkcie
ustanovil Biskupský úrad v Bratislave. V auguste 1941 sa konal konvent, ktorý sa stal dôležitým medzníkom
pre hlohovecký zbor. Filiálny zbor začína vo svojich vlastných záležitostiach vystupovať samostatne, ale iba v
rámci  matkocirkvi  v  Horných  Zeleniciach.  Bol  prijatý  „Miestny  štatút  zboru  hornozelenického  a  fílie



Hlohovec. – V §10 je stanovené, že kňaz z matkocirkvi 6-krát do roka odbavuje služby Božie v Hlohovci. V
§18 týkajúcom sa školských vecí sa uvádza, že „na ľudových školách, na meštianskej škole a Mestskom
gymnáziu  v  Hlohovci  vyučuje  náboženstvo  farár.“   Tieto  ustanovenia  sa  týkali  hlavne  pána  farára
Moťovského,  ktorý  častokrát  peši  chodil  vyučovať  náboženstvo  do  Hlohovca.  Aj  keď  v  Hlohovci  boli
ustanovení kapláni – Ján Trebuľa a Pavel Radoš, títo vykonávali svoje povinnosti pod vedením celozborového
farára P. Moťovského ako principála a to až do príchodu administrátora Jána Hanu v novembri 1948. V roku
1949 seniorálny konvent v Piešťanoch vyhlásil cirkevný zbor v Hlohovci za samostatný.  
Obdobie vzniku, rozvoja a pretvorenie hlohoveckej fílie v samostatný cirkevný zbor je obdobím pôsobenia
farára Pavla Moťovského, ktorý má zásluhu na zriadení tohto zboru.  

Bohumil Proksa

Nech nám aj v čase po Zjavení svieti Kristus, hviezda z Jákoba.
Prinášame tu kázeň seniorky BAS Sidonie Horňanovej: 
Príď, slávna hviezda z Jákoba,/  Syn Boží večný, milovaný!/ Zjav sa jak zora na svitaní,/ moc Tvoja zlobu prekoná!/ 
Príď s berlou slávy a sily,/ zavládni pravdou večnosti,/ nám dožič jasu radosti,/ príď,  Spasiteľu náš milý! Amen.      
(Pavel Proksa: Príď, slávna hviezda)

Potom predniesol svoju výpoveď: Výrok Bileáma, syna Beórovho, a výrok muža s otvorenými očami, výrok toho, kto
počúva  reči  Božie  a  pozná  múdrosť  Najvyššieho,  ktorý  Všemohúceho  videnie  vidí,  ktorý  padá  a  má  odokryté
oči: Uvidím Ho, ale nie teraz, zahľadím sa na Neho, ale nie zblízka! Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela
a zdrví sluchy Moábove i temená všetkých synov Šétových. Edóm mu bude vlastníctvom, vlastníctvom mu bude Séír,
jeho nepriateľ; avšak Izrael získa moc. Vládnuť bude ten, čo pochodí z Jákoba, a vyhubí utečencov z mesta.  [4.
Mojžišova kniha 24, 15 – 19] 

Milí bratia a milé sestry vo viere!
Človek sa rád pozerá nielen na to, čo je na zemi, ale aj na to, čo je hore, aj na oblohu. Koľkých aj z nás už
nadchol  pohľad  na  oblohu  plnú  jagajúcich  hviezd  počas  jasnej  noci?  –  V  duchu  si  aj  v  tejto  chvíli
predstavujem hviezdnaté nebo, keď myslím na udalosť spred vyše dvoch tisíc rokov, ako sa trom mudrcom
ukázala na nebi  zvláštna hviezda,  ktorú nasledovali  do Betlehema...  Pri  tejto  udalosti  sa  naplnili  viaceré
predpovede Starej  zmluvy a  to  nielen  predpovede  izraelských prorokov – a  medzi  nimi  najznámejšia  je
predpoveď Izaiáša, ako sa na jednom mieste na zemi Boh dá ľuďom poznať a k tomu miestu sa pohrnú aj iné
neizraelské národy: „Sláva Hospodinova vychádza na tebou... a jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Národy prídu
k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou...“ [Iz 60, 1 – 2]. Ešte dávno pred Izaiášom to bol jeden
pohanský veštec – Bileám, ktorý predpovedal východ hviezdy nad Izraelom, ku ktorej budú ľudia vzhliadať a
nechajú sa ňou viesť v živote: Vyjde hviezda z Jákoba... vládnuť bude ten, čo pochodí z Jákoba... 
Súčasťou Bileámovej žehnajúcej reči bolo aj proroctvo o hviezde a žezle – kráľovi, ktorý vyjde z Izraela. S
kresťanskou cirkvou veríme, že táto predpoveď – jedna z najstarších predpovedí o Mesiášovi sa naplnila
práve v Ježišovi Kristovi. 

1. Bileám vyslovil predpoveď o Mesiášovi, keď Izraeliti putovali púšťou do zasľúbenej zeme Kanaán. Už boli
pri cieli, no museli ešte prejsť moábskou krajinou. Moábsky kráľ Balák im však prechod nedovolil a prizval si
moábskeho veštca  Bileáma,  aby Izraelitov preklínal.  Bileám však poznal  Boha Izraela.  Keď sa  k Nemu
modlil, dostal odpoveď, aby Izraelitom nezlorečil. Keď za veštcom Bileámom moábsky kráľ poslal poslov aj
s kráľovskými darmi, Bileám ich neprijal a odmietol ísť za kráľom. Keď za Bileámom moábsky kráľ poslal
poslov druhýkrát,  Bileám sa opäť modlil  k Hospodinovi.  Tento raz dostal  od Hospodina odpoveď, aby s
kráľovskými poslami šiel, no podriadený vôli Božej Izrael nepreklínal, ale mu, naopak, žehnal. 
Mudrci – astrológovia z východu teda neboli prvými pohanmi, ktorým by sa Hospodin, Boh Izraela, dal
poznať. Ešte pred príchodom Izraela do zasľúbenej zeme, dávno pred Kristovým narodením, sa Hospodin dal
poznať pohanskému veštcovi Bileámovi, ktorého Písmo predstavuje ako muža s otvorenými očami, ako toho,
kto počúva Božie reči a zná múdrosť Najvyššieho, Hospodina Boha; ktorý Všemohúceho videnie vidí, ktorý
padá (s) otvorenými očami. Hospodin s týmto pohanským veštcom komunikoval na modlitbe, otvoril mu oči
pre poznanie Božích plánov a vložil do jeho úst svoje sväté slová – dokonca aj predpoveď o Mesiášovi!
Bratia  a sestry!  Zjavenie  je  sviatok,  ktorý je  sviatkom pohanskej  misie.  Oslavujeme Pána Boha za  jeho
milosť, že sa vo svojom Synovi dal poznať nielen vyvolenému izraelskému národu, ale všetkým ľuďom – aj
pohanom-nežidom. Medzi nimi aj trom pohanským mudrcom, čo putovali za hviezdou do Betlehem. Pán Boh
sa dal vierou v Ježiša Krista poznať aj dnes nám. Tak ako kedysi Boh vložil do Bileámových úst svoje sväté
slová – svedectvo o Mesiášovi,  aj  cez nás,  bývalých pohanov,  no ktorí  sme Ho vierou už poznali,  chce



evanjelium Ježiša Krista o Božej láske k ľuďom šíriť ďalej. Tak svedčime o Bohu, ktorý sa nám dal poznať v
Ježišovi Kristovi. Svedčime o tom, ako toto poznanie, totiž viera v Ježiša Krista, zmenila môj život! Buďme
misionármi v našom okolí, všade tam, kde si nás Pán cirkvi povolal – v rodine, v pracovnom kolektíve atď.
Veď na to Pán Ježiš založil cirkev, aby sme Mu boli svedkami! [Sk 1, 8] Aj tvojím pričinením sa Boh chce
dať poznať tým, ktorí ho ešte stále nepoznajú. Ako je napísané: „Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a
došli k poznaniu pravdy [1Tim 2, 4].
2. Keď mal Izrael zaujať zasľúbenú zem Kanaánu, Božím zámerom sa postavil do cesty kráľ Balák. Myslel si,
že si za peniaze kúpi Bileámovo preklínanie Izraela, no stal sa pravý opak. Bileám požehnal Izrael a nie iba
raz, ale až štyrikrát! Pohanský veštec sa nezľakol hnevu kráľa a takto mu odporoval: „Keby mi dal Balák aj
plný svoj  dom striebra  a  zlata,  nemôžem prestúpiť  rozkaz  Hospodinov...  čo  povie  Hospodin,  to  budem
hovoriť“ [4M 24, 13]. Ak uvážime ohromnú moc staroorientálnych kráľov, pýtame sa, kde sa v Bileámovi
vzala toľká odvaha a trúfalosť? Len z moci Božej bol Bileám mocný riskovať svoj život. Tou istou mocou
Boh pôsobil aj vo svojom synovi a dnes pôsobí aj v nás.
Neskôr, keď sa Bileámova predpoveď o mocnom vládcovi naplnila a prišiel na svet Ježiš, Božím zámerom sa
postavil do cesty židovský kráľ Herodes. Bol to veľmi krutý kráľ, ktorý zúril proti každému, kto by ho mohol
na tróne ohroziť, preto dal zavraždiť dokonca aj niekoľko svojich vlastných príbuzných! Vieme si predstaviť,
akú zúrivosť u Neho mohla vyvolať otázka mudrcov: „Kde je ten narodený kráľ židovský... prišli sme sa Mu
pokloniť? [Mt 2, 2]. Ani Herodesove plány však nedokázali zničiť Božie spasiteľné plány: Predivným Božím
riadením sa mudrci vrátili domov „inou cestou“ a Jozef s Máriou a dieťatkom včas ušli do Egypta. Ani neskôr
mocní náboženskí a svetskí vodcovia v židovskom národe nedokázali zmariť Božie plány, keď nevinného
Ježiša odsúdili a vydali na smrť na kríži. Keď to Svetlo z neba zhaslo a zdalo sa, že všetko je už stratené, Boh
vzkriesením Ježiša  potvrdil  ako  Krista-Kráľa,  Víťaza,  nad  ľudskou  zlobou  i  diabolskou  mocou   a  Jeho
nanebovzatím rozšíril jeho vládu nad celý svet. 
Bratia  a sestry!  Na Ježišovom víťazstve máme účasť aj  my dnes  – vierou v Neho.  Mocou svojej  lásky
premohol aj nás: „Veď boli ste kedysi tmou, ale teraz ste svetlo v Pánu; ako dietky svetla žite“ [Ef 5, 8]. Tak
nedovoľme, aby to Svetlo v nás bolo tmou. Prinášajme svetlo Kristovej lásky osobitne tam, kde ešte stále
vládne duchovná tma. Tam, kde ľudia nepoznajú Boha v Ježišovi Kristovi, a preto ešte stále kujú zlomyseľné
plány, dopúšťajú sa všelijakej nespravodlivosti a krutostí cítiac sa mocní a neohrození (ako kedysi židovský
Herodes alebo moábsky Balák). 

Betlehemská hviezda, ktorá vyšla pri Kristovom narodení už zmizla. Hviezda predpovedaná Bileámom, Ježiš
Kristus, však dodnes žiari všetkým ľuďom. Tá jasná žiarivá hviezda Ježiš svieti dnes aj nám, aby sme Ním
osvietení šírili poznanie Boha ďalej do tmy okolo nás a v Jeho moci víťazili nad každou ľudskou zlobou i
diabolskou mocou, aby sme žili ako „deti svetla“ [por. Ef 5, 8]. „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli
vaše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach“ [Mt 5,  16]. Amen.

Modlitba:  

Ďakujeme  Bože  dobrotivý,  nebeský  Otče,  že  si  nám
daroval  svetlo  známosti  Teba  v  Tvojom milom Synovi.
Ďakujeme,  že  si  nás  zvesťou  evanjelia  o  Ňom osvietil,
takže sme aj my uverili v Neho a premenení Jeho láskou
môžeme o Tebe, o Tvojej láske k ľuďom svedčiť druhým
ďalším ľuďom:  slovom – svedectvom o  Kristovi,  ale  aj
premeneným životom z viery – láskou. 

Keď máme svedčiť o Tebe, vyháňaj z našich sŕdc strach,
nech sa nebojíme dôsledkov našich rozhodnutí v súlade s
Tvojou  vôľou,  ani  strát,  ktoré  nám  tieto  rozhodnutia
prinesú.  Nech nadovšetko dôverujeme Tvojej  nesmiernej
moci, ktorá víťazí nad každou ľudskou zlobou i diabolskou
mocou,  takže  Tvoje  božské  plány  sa  vždy  napokon
presadia. 

Prosíme,  vzbuď  v nás  pocit  hlbokej  zodpovednosti  za
kresťanskú misiu. Veď okolo nás – nielen vo svete, ale aj v
našej bezprostrednej blízkosti  – v našich rodinách a aj v
cirkvi je ešte  veľa tmy – vládne nespravodlivosť,  zloba,
rozbroje, roztržky i nenávisť medzi ľuďmi.

Prosíme o horlivosť pri plnení misijného poslania medzi
nami.  Prosíme o  viac  viery v Krista  a o  viac  svätosti  v
našom  živote,  aby  Svetlo,  ktoré  kážeme  v nás  nebolo
tmou.  Nech  my  sami  nie  sme  prekážkou  na  ceste  za
Kristom druhým ľuďom. 

Modlíme  sa  aj  za  pohanskú  misiu;  požehnaj  prácu
misionárov ďaleko za hranicami našej vlasti, dávaj im silu,
odvahu, Ty sám im vkladaj do úst, čo a ako majú hovoriť.
Skrze Krista nášho Pána. Amen. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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