Zelenický spravodaj

Nedeľné bohoslužby plánujeme nasledovne:
•

Siladice 9:00h a 9:45h (s kantorom)

(v prípade záujmu aj poobede 14:00h a 14:45h)
•

Horné Zelenice 10:30h a 11:15h (s kantorom)

(v prípade záujmu aj poobede 15:30h a 16:15h).
Bohoslužby na Vstúpenie (13.5.2021) plánujeme
o 17:00h v Siladiciach a o 18:00h v Horných Zeleniciach.
Rovnaké pravidlo o potrebe prihlásiť sa na bohoslužby bude platiť

ČASOPIS EV.A.V. CZ V HORNÝCH ZELENICIACH
ročník XXIV
info list
apríl 2021
Od nedele 25.4.2021 sa v našich kostoloch
znovu BUDÚ KONAŤ BOHOSLUŽBY.
Keďže:
•

aj každú ďalšiu nedeľu, až do ukončenia platnosti pravidla
o obmedzení počtu návštevníkov kostola.
Môžete sa rozhodnúť zostať doma a sledovať

•

počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu
jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov;
to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby;
pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2 , v kostole sa v
jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa
nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,

televízne bohoslužby:

na BOHOSLUŽBY sa treba TELEFONICKY PRIHLÁSI Ť:

25.4.2021 o 10:00h na Dvojke (z Rusoviec).

Pravidlá pre bohoslužby:

24.4.2021 (sobota) o 18:00h na Trojke (z Rusoviec) a

OnLine bohoslužby zo zborov, naša messengerová skupina Olej,

skupina Besiedka a skupina Pre mládež aj naďalej fungujú elektronicky.
Neustále sa modlime za možnosť bezpečne sa stretávať v spoločenstve.
Správajme sa zodpovedne a zostaňme v nádeji.

„ Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo m ňa, aj ke ď
zomrie, bude žiť. Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Veríš
tomu? “ Jn 11, 25.26.

0944 067 969

• vstup a pobyt v kostole je možný len s náležite prekrytými

hornými dýchacími cestami
(aktuálne respirátor bez výdychového filtra),
• pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je potrebné
aplikovať dezinfekciu na ruky
• dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami
• zakazuje sa podávanie rúk
Spev je povolený.,

Možno je to práve kvôli mojim rodičom, že som Teba, Bože, doteraz nenazýval Otcom,

Nech nás osloví výzva vrátiť sa k svojmu Pastierovi do spoločenstva :
„Pán Ježiš hľadá každú ovečku, aby ju priviedol do veľkého stáda o ktoré sa On milostivo
stará, vedie ho a ochraňuje. Korona nás možno ako také ovečky rozohnala na všetky
strany a možno si mnohí aj zvykli na to pohodlie nedeľných prechádzok a pobytov v
prírode. Pred nami sa možno otvára toto obdobie ktoré bude obdobím uvoľňovania
opatrení a našou veľkou úlohou bude volať ľudí naspäť do zhromaždení. Pán Ježiš chce
cirkev tvorenú zo živých ľudských tiel. Nezostaň dom.
Vráť sa naspäť do zhromaždenia ako to len bude možné.“
Ivan Eľko, generálny biskup
Tých, ktorí sa rozhodnú zatiaľ predsa ešte zostať doma nech povzbudia a potešia slová
Svätého Písma:
„Keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu
Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.“ (Mt 6, 6)

nemohol som veriť v Tvoju materinskú starostlivosť.

Myslím na moje detstvo, na ponižovanie učiteľmi, ktorí sa ku mne správali

nespravodlivo, alebo na spolužiakov, ktorí si zo mňa robili srandu. Prinášam Ti boles ť
zneužitého priateľstva a sklamanie z prvej lásky, hlboké rany ležia stále vo mne. Cítim

horkosť a hnev v mysli na tých, ktorí ma využili a nechali ma v štichu.

Myslím na moju rodinu aj na moju samotu. Je vo mne veľa horkosti z vedomia

zmeškaných možností a nenaplnených túžob. Vryli sa do mňa slová, ktoré ma zraňujú,

rany zničených vzťahov, ktoré sa nechcú zahojiť.

Prinášam Ti bolesť z cesty, ktorou kráčajú moje deti, sklamanie z toho, že ich v ďa čnosť
ku mne často viazne.

Myslím na moje povolanie. Niektoré cesty sú pre mňa zahatané, niektoré šance mi boli

ukradnuté. Zabolelo ma, keď ma moji konkurenti predbehli, prehliadli moje výkony,

podcenili moje schopnosti.

Modlitba z knihy „Cesta do krajiny viery“ (Dr.B.Crause)

Častá skúsenosť, že som v konečnom dôsledku nepotrebný, zranila môj pocit

Modlitba za vnútorné uzdravenie

sebahodnoty.

Bože, neviem, ako Ťa mám osloviť. Neviem ani to, či ma vôbec po čuješ.

Žijú vo mne pochybnosti, či si tu, či si tu pre mňa.

Ale počul som o Tebe ako o prameni uzdravujúcej lásky.
Ježiši, Teba, ktorý si nazývaný Záchrancom trpiacich a za ťažených,ešte vôbec nepoznám.

Ale chcem sa napriek tomu ako tá žena kedysi načiahnuť po Tvojej uzdravujúcej láske.
Chcem Ti vypovedať, čo vo mne plače, čo mi spôsobilo bolesť a čo stále bolí.
Spomínam opäť na moje detstvo, prinášam Ti plášť bezpodmienečnej lásky, podporu a
prijatie. Niektoré slová mojich rodičov trčia vo mne ako nejaký tŕň. Ich ostros ť ma

zranila, ich intenzita mi znie neustále v podvedomí mojej duše.

Ich sila mi bráni poznať moju sebahodnotu a neodpustenie prehlbuje neschopnosť
milovať iných.

Môj Bože, myslím aj na zranenia od iných kresťanov: tak veľa prázdnych slov, tak málo
hodnoverných životov. Zovretá zbožnosť a virulentné Božie obrazy urobili zo m ňa

nedôverčivého voči Tebe.

Prinášam Ti aj zranenia, ktoré si neustále sám spôsobujem, vďaka sebakritike, sebapopieraniu a seba-preťažovaniu, vďaka odmietaniu mojich vlastných hraníc a slabostí.

Často je pre mňa ťažké, prijať samého seba možno aj preto, lebo nemôžem skuto čne
veriť, že Ty, Bože, ma bezpodmienečne prijímaš a hovoríš mi úplne áno.
Bože, je toho tak veľa, čo vo mne plače. Veľa z toho neviem vypovedať.

Ešte stále neviem, či si tu, či si tu pre mňa. Ak áno,

Potom Ťa prosím: Príď so silou Tvojej uzdravujúcej lásky do môjho života.

Zbav ma prosím zatrpknutosti a hnevu z mojich bolestivých spomienok.

Tebe dôverujem so všetkými mojimi zraneniami. Začni uzdravovať moje rany.
Amen.

