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...nad jesennou záhradou a vedľa cintorína … 
… kým zvoní kostolný zvon ... 
… s istotou, že príde nová jar; 

bez istoty, že tá jar bude aj pre mňa … 
Ako mám s tým žiť? 

 
 Koľko je v jeseni v záhradách, keď sú už 
všetky plody vyzbierané, práce! Nevyužité 
semiačka, mrazom spálené listy, suché stonky, 
hlboký pevný koreň treba odstrániť.  
Čo zo semiačok bolo dobré a dávalo nádej na 
novú dobrú rastlinu v budúcu jar, to sme si už 
pred nejakým časom zobrali do sucha, aby ho 
neznehodno�l mráz. Zostali len semená 
nepotrebné alebo nežiaduce. Tie treba opatrne, 
aby nezanechali po sebe škodlivú stopu, čo 
najskôr odpratať.  
Z listov rozumný záhradník vyrobí hnojivo, nám 
obyčajným ich nežné sfarbenie pohladká 
roman�cký cit, iným neslúžia k ničomu – v 
každom prípade ich treba z povrchu odstrániť. 
Pevné stonky, ktoré okrem prenášania živín od 
koreňa k plodom, mali úlohu aj podopierať a na 
výške držať plod (napr. fazuľa alebo kukurica), �e 
sú pre jesenné spracovanie pôdy veľmi 
nepríjemné – snažia sa zostať pevné, aj keď sú 
vytrhnuté, nalomené, pohodené, pristál by im 
názov – kýpte a vraky. Zbavujeme sa ich, lebo 
brzdia a sťažujú spracovanie pôdy. Šťavnaté 
mäkké plazivé duté stonky (napr. tekvica), ktoré 
slúžili len na prenášanie živín, ale nemali aj tú 
podpornú funkciu, �e môžeme aj prehliadnuť, 
po krátkom čase aj tak zmiznú.   
Koreň je z pôdy najťažšie odstrániť. Niekedy 
nepomôže sila ľudskej ruky, ani dvoch, je 
potrebné náradie, alebo až stroj. Čím vyššie 
rastlina vyrástla a čím viac zhrubla, o to hlbší 
koreň si vytvorila, do hĺbky alebo naširoko - 
pevno sa uchy�la. Ten koreň tak rýchlo sám 
nezmizne. Treba ho vykopať, zdvihnúť, odniesť.  

Pôda má zostať čistá, aby novým rastlinám, 
ktoré v novom vegetačnom období dostanú 
svoju šancu k životu nič neprekážalo.  
Pôda má zostať čistá, ale nie chudobnejšia. Má 
zostať taká, akú sme ju mali pred rokom (aj pred 
dvomi, aj pred dvadsia�mi, aj pred dvesto 
rokmi).  Musí aj po tohtoročnom zbere úrody 
zostať rovnako schopná živiť. 
 
 Ó, koľko paralel medzi rastlinným a 
naším - ľudským životom.  
Verím, už vám na myseľ prichádzajú konkrétne 
javy alebo ľudia, alebo vlastnos�…  
… keď sa pozeráme na odchádzajúcich alebo sa 
pozeráme za tými, ktorí už odišli…  
Keď to užitočné bolo už pred časom zobrané do 
komory; keď sme zvyšky odložili na cintorín…  
Staré v pravidelných intervaloch odchádza zo 
zeme, aby sa nové mohlo rozvinúť. Taký je zákon 
Bohom stvorenej prírody, ktorému sa nehodno 
vzpierať. Rastlina odíde bez vzbury, bez 
námietok, bez slova (aj keď pevné stonky a 
hrubé korene v obraze napovedajú snahu 
zostať). Aj čas každého človeka sa raz skončí. 
Určite by sme mali odísť bez vzbury, bez 
námietok. Noví ľudia by pri tom mali mať jasno, 
že sa nemôžu spoliehať na staré nevládne 
korene ani na �ež takú stonku, a že cez nich 
nemôžu získavať živiny. Musia si zapus�ť korene 
vlastné a upevniť sa na vlastnej stonke. Pri tom 
sa môžu a nemusia podobať na svojich 
predchodcov.  
Takto uvažujeme v jesenných témach tohto čísla 
časopisu, keď sme zobrali úrodu, keď si 
spomíname na zosnulých, keď sa končí jeden a 
začína nový cirkevný rok, kým sa staráme o svoje 
živoby�e, aj o životné prostredie a kým nad 
nami cez storočia zvoní rovnaký kostolný zvon. 

Oko
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Joz 24, 15 - 17 „Ak sa vám nepáči slúžiť 
Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete 
slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za 
Veľriekou, alebo bohom krajiny Amorejčanov, 
v ktorej bývate. Ja však i môj dom budeme 
slúžiť Hospodinovi.“ Ľud odpovedal: „Nech 
nám ani nenapadne opus�ť Hospodina a 
slúžiť iným bohom! Hospodin je náš Boh. On 
vyviedol nás a našich otcov z Egypta, z domu 
otroctva. Pred našimi očami urobil veľké 
znamenia a chránil nás po celej ceste, ktorou 
sme šli, i medzi všetkými národmi, cez ktoré 
sme prechádzali.” 
 
Národnosť je časť našej iden�ty, ktorú 
dedíme, do ktorej sa rodíme. 
Nábožnosť je produkt vlastnej duše, vlastného 
presvedčenia, časť iden�ty, ktorú tvoríme zo 
svojej vôle a podľa svojho dobrozdania. Áno, 
je to ovplyvňované výchovou, veľmi sa to 
snažia ovplyvniť aj rodičia a iní naši starší 
vedome a s dobrým úmyslom… je to 
ovplyvniteľné aj inými faktormi, ktoré vedome 
alebo aj nevedome, nie vždy s nepochybne 
dobrým úmyslom, formujú našu nábožnosť... 
ale v konečnom dôsledku je to vždy naše 
vlastné, z nás a o nás. 
Pri tom nábožnosť nie je len vec pohľadu na 
svet, o ktorom prípadne aj verejne niečo 
vyznáme. Nábožnosť je postoj, podľa ktorého 
hovoríme a konáme, ovplyvňujeme svet a 
formujeme ho, pritom formujeme až aj 
budúcnosť aj vonkajšieho sveta a cez výchovu 
nových generácií aj vnútorného sveta a 
pokračovania nábožnos� podľa nášho 
spôsobu.  
 
Ak otvoríme Bibliu napr. na mieste, kde Jozue, 
ktorého vtedy mali Židia za svojho vodcu, 
žiada od nich, aby prehodno�li svoju 
nábožnosť, môžeme len konštatovať, že to 
bolo tak ako je – pri každej novej generácii, pri 
každom človeku a neurobím chybu, keď 
pridám, že každý deň treba nanovo 
prehodnocovať svoju nábožnosť, čiže 
smerovanie svojho vnútorného presvedčenia 
a svoje navonok sa prejavujúce spôsoby.  
Židovskí rodičia mali aj obdobie (nazvime ho) 
„pred Hospodinom“, keď slúžili iným bohom. 
Jozue to obdobie nazýva „za Veľriekou“. Aj 
naši prarodičia mali také obdobie. Znovu 
opakujem: nábožnosť nie je vec gene�ky a 

dedičstva, ale vec vlastného srdca a jeho 
pulzovania aj smerom von. Jozue oslovuje v 
uvedenom texte generáciu Židov už po 
návrate z egyptského otroctva do Kanaánu. 
Títo ľudia žili medzi inými národmi, ktoré 
slúžili zas iným bohom… Tí, s ktorými sa Jozue 
tu rozpráva osobne aj s najbližšou generáciou 
svojich predkov, mali za sebou bohaté 
skúsenos� s Hospodinom ako svojím Bohom - 
vovedenie do zasľúbenej krajiny, pred tým 
vedenie púšťou a pred tým vyslobodenie z 
egyptského otroctva. Jozue hovorí – treba sa 
vám znovu rozhodnúť, komu chcete slúžiť, kto 
je vaším Bohom, či starodávni bohovia spoza 
Veľrieky, alebo cudzí bohovia amorejskí, alebo 
Boh, s ktorým máte skúsenos�. Treba vám 
prehodno�ť seba a vykročiť podľa toho, čo 
uznáte teraz za dobré, za vhodné.  
 
Toto by sme mali robiť aj my. Prehodnoťme 
svoju nábožnosť. Kto je ten pán, komu 
chceme slúžiť. Starodávna Morena-Živena a 
to, čo s nimi súvisí alebo moderná cudzia 
heloweenska tekvica, či predvianočný 
obchodný konzumový maratón a to čo s ním 
súvisí alebo Otec Ježiša Krista, s ktorým máme 
vlastné skúsenos�. Ponúk je stále mnoho. 
Každý deň. Každý deň je príležitosť využiť 
alebo premárniť Božiu ponuku, žiť podľa Jeho 
zákona a kráčajúc Ježišovými cestami prísť 
tam, kde je On.  
 
Dom kresťanov nech slúži Hospodinu. Slúžiť 
Hospodinu?! Čo to asi znamená?  
Slúženie Hospodinu je život podľa presných 
princípov, ktoré vyplývajú z podstaty nášho 
Boha. 
 Jedným z princípov je slobodná vôľa, 
dobrovoľnosť. 
Hospodin je Otcom Ježiša Krista, je to Boh 
lásky, ktorý nežiada presadzovanie Jeho 
poriadkov silou. Uveďme si niektoré príklady 
zbytočnosti takejto snahy: Nú�me niekoho 
svä�ť sviatočný deň pobytom v kostole na 
bohoslužbách – a potom, keď sa osoba 
vymaní spod nášho vplyvu, už ju v kostole 
neuvidíme (napr. konfirmanda po konfirmácii, 
mendíka po skončení služby a podobne). 
Druhý príklad, horší prípad: Aká hrôzostrašná, 
zhustnutou krvou napitá škvrna je na srdci 
kresťanov pre križiacke výpravy. Pre ilustráciu 
vám zacitujem filmový dialóg medzi kráľom, 
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ktorý výpravy organizoval a vojakom, ktorý s 
otvorenými očami a srdcom musel kráľove 
rozkazy plniť v teréne:  
Kráľ sa pýta vojaka: “Čo vravíš na moju 
križiacku výpravu? Poteší Boha moja obeť?” 
Vojak: “To ťažko.” Kráľ: “Prečo tak myslíš?” 
Vojak: “Keď ste nám prikázali vyvraždiť 
moslimskú rodinu, pozerala sa na mňa jedna 
žena. V jej očiach nebol strach, bola len ľútosť. 
Vedela, že keď naše meče dopadnú na ich 
hlavu, stanú sa z nás bezbožníci, z každého 
jedného.”  
Druhú dôležitý princíp musí byť dodržaný, ak 
slúžime Hospodinovi – Milovať budeš! Lebo 
Boh je v podstate Láska. Môže niekto tento 
predpis Božieho zákona vnímať ako horký 
sirup, ktorý musí občas prehltnúť a aj to občas 
dobrovoľne robí, s úmyslom zachovať si Boha 
niekde v spodnej zásuvke svojich dní ako 
zálohu pre každý prípad, keby mu ten Boh 
náhodou bol treba, no nie je to dobrá cesta a 
nie je to služba Hospodinu. Ak nám je tento 
princíp milý, ak ho dobrovoľne ako užívanie si 
medu rozmieňame na drobné v každej chvíli 
nám darovaného času, sme na dobrej ceste. 
Cesta lásky ku všetkým ľuďom je cesta 
Kristova, cesta za Kristom. Každý nový deň, 
ktorý dostaneme je novou možnosťou využiť 
alebo premárniť príležitosť kráčať tou cestou. 
Niekto (Johnson Gnanabaranam, farár 
evanjelickej tamilskej cirkvi v Indii) ten krok 
pripodobnil k tancu:  
 

Thai, thaka thai, thai thaka thai, thai, thai. 
Som malá tanečnica. 

Počúvam rytmus. 
A naň sa mi pohne hlava, 
pohnú sa mi ruky aj nohy.  

Počujem melódiu 
a podľa melódie sa mi pohnú 

oči, prsty, členky.  
Spievam slová piesne 

a  k nim prispôsobujem svoj tanec.  
Moje tanečné pohyby závisia od slov piesne; 

slová sa preplietajú s melódiou, 
melódia a rytmus sa spájajú. 
Môj Pane, takto tancujem ja: 

Thai thaka, thai thaka, thai thai thai. 
 Pane, �, čo vzývajú Šivu, hovoria: 

boh  Šiva so svojou ženou Parva� 
tancujú spolu na striebornej scéne a na 

zlatom pódiu. 

Šiva je tvorcom každého tanca – 
hovoria od Manipuru po Kathakali. 

 Pane, �, čo vzývajú Višnu, � hovoria: 
boh Krišna tancuje s pas�erkou Gopis. 

Na hlave hada tancuje ona 
a jeho chvost drží dvoma prstami.  

V mojej vlas� ľudia hovoria: 
démoni a anjeli očarujúco tancujú, 

spievajú, i hudbu majú kúzelnú. 
V mojej vlas� ľudia 

tancujúcich bohov a bohyne 
strúhajú i vyrezávajú a maľujú. 
Tha� thai, tha�  thai, thai thai.  
Pane Ježiši Kriste, Ty netancuješ. 

Ty jednoducho ani nemôžeš tancovať: 
nemôžeš hlavou pohnúť, 

pretože tŕňmi je korunovaná. 
Nemôžeš ani oči otvoriť, 
pretože krv ich privrela.  

Nemôžeš pohnúť ani rukami, 
sú  priklincované na kríž. 

Nemôžeš pohnúť ani prstami, 
veď Ti prepichli dlaň. 

Nemôžeš tancovať, klincom Ti pribili nohy.  
Pane Ježiši Kriste, 

okolo kríža nezazvoní pieseň. 
Okolo kríža zamrú všetky melódie; 

Ty nemôžeš vyspevovať na kríži 
a nemôžeš na kríži tancovať.  

No, Pane, ja hľadím na Tvoj kríž. 
A mňa Tvoj kríž učí novému tancu. 

Takému tancu, čo nevideli ani anjeli, 
a nepoznajú ani bohyne a bohovia. 

Mňa Tvoj kríž učí novému tancu.  
V hĺbke môjho srdca rodia sa nové rytmy: 

miluj blížneho svojho. 
Miluj, miluj tých, ktorí otupelo chodia popri 

Tebe. 
Miluj, miluj, miluj aj svojich nepriateľov.  

Hľadím na kríž 
a v mojich ušiach zaznieva nový nápev, 

ktorý som nikdy dosiaľ nepočula: 
Svätý je Boh; 

preto  buď svätý aj ty v myslení, 
buď svätý aj v slovách, reči, 

buď svätý v chovaní aj v skutkoch. 
 Kým hľadím na kríž, 

pery mi nech�ac nô�a pieseň: 
Ježiši, Ty si môj Majster; 

Ježiši, Ty si môj Zástanca, Vykupiteľ; 
Ježiši, Ty si môj Boh.  

Pane môj, hľadím na Tvoj kríž  



a tancujem tanec márnotratného syna, 
ktorý bol stratený, no potom sa vrá�l;  

tancujem tanec  pokánia.  
Tancujem tanec Rozsievača 
a tanec kazateľa evanjelia.  

Tancujem tanec milosrdného Samaritána 
a tanec pomoci v čase núdze. 

 
Ó, Ježiši, ktorý si nemohol tancovať na kríži, 

aký si dobrý voči mne, 
že ma učíš úplne novým tancom. 

Tieto sa Ti páčia. 
Páčia sa mne. 

Páčia sa druhým – mnohým. 
Thai thaka! Thai thai! Tha� thai! 

 

Kým ďakujeme za úrodu, ďakujeme aj za dar práce. Veď je 
to s činným životom presne ako v dialógu medzi babkou a 
vnučkou francúzskej autorky Eleny Barnabé:  

 
- Babka, čo mám robiť s utrpením? 
- Používaj svoje ruky, dieťa moje! Ak 
používaš len svoj um, utrpenie narastá. 
- Moje ruky? 
- Áno! Naše ruky sú anténami našej duše.

 

 
 

Keď používame ruky pri varení, pri žehlení, 
pri česaní, aby sa dotkli podlahy, alebo aby 
si ich zaryla do zeme, ony odosielajú 
najhlbšie signály lásky tvojej duši a duša sa 
upokojuje. A duša potom už nepotrebuje 
bolesť, aby si sa ty o ňu starala.  
- Či sú ruky naozaj také dôležité? 
- Áno, spomeň si na bábätká, �e objavujú 
svet dotýkajúc sa ho. Keď sa pozrieš na ruky 
starších ľudí, �e rozprávajú o svojom živote 
tak ako žiadna iná časť nášho tela. 
 

 
 

 

 

 

Hovorí sa, že všetko, čo je vyrobené ručne, 
je vyrobené srdcom a to je pravda, lebo ruky
sú so srdcom zviazané. Maséri to vedia, 
keď sa niekoho dotknú svojimi rukami, 
dotýkajúc sa človeka, vytvárajú hlboké puto 
s tou osobou. Spomeň si na zamilovaných, 
keď sa chy�a za ruky, ich láska silnie a celé 
telo to cí�, srdce sa im rozbúcha od jedného 
dotyku rúk.
Používaj ruky, dieťa moje! Tvor rukami! 
A všetko v tvojom vnútri sa zmení! 
Utrpenie nezmizne, ale sa zmení 
v najkrajšie umelecké dielo. 
Už ťa viac neprinú� trpieť. Lebo sa � podarí 
skrášliť svoju podstatu."                                                                                      

O	téme	�inancovania som pıśala v 1. tohtoročnom čıśle nášho časopisu (môžete si ho 
vyhľadať doma na poličke alebo na webe: zelenice.evav.cz). Medzi tým plynul rok a v 
cirkvi sa na rôznych grémiách donášali nové rozhodnutia aj v súvislosti s �inanciami:

Na našom cirkevnozborovom konvente 27.6.2021 bolo odsúhlasené: 
- nová výška cirkevnej dane od roku 2022 navýšená na 10 euro za člena;
- že do svojho ročného rozpočtu nebude zaradená platba do Fondu �inančného 
zabezpečenia cirkvi.
Poznámka:	Toto	rozhodnutie	Zborového	konventu		sme	odôvodnili	(aj	listom	zaslaným	
na	Generálny	biskupský	úrad)	tým,	že	je	to	v	tomto	roku	pre	nás	�inančne	náročné,	pretože	
zvýšenie	cirkevnej	dane	je	až	od	budúceho	roku	a	navyše	je	potrebné	vykonať	�inančne	
náročnú	rekonštrukciu	„kantorského	bytu"	(aby	sme	ho	mohli	znovu	začať	prenajímať).	
V	liste	sme	tlmočili	vedeniu	cirkvi	aj	nespokojnosť	cirkevníkov	s	tým,	že	Fond	�inančného	
zabezpečenia	nemal	stanovený	Štatút.	Z	nášho	zboru	bola	v	tomto	roku	odvedená
na	generálnu	cirkev	len	prvá	požadovaná	čiastka	vo	výške	833	euro,	ktorá	bola	splatná	pred	
dátumom	konania	Zborového	konventu.	Odpoveď	na	list,	ktorý	sme	ako	informáciu	o	tomto	
rozhodnutí	zaslali	na	GBÚ	prišla	len	v	zmysle	výpočtu	zvyšnej	požadovanej	čiastky,	
vo	výške	2	267,12	euro	a	ktorá	zostáva	ako	nedoplatok	nášho	Zboru.	
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Nezaradením	tejto	povinnej	platby	sme	porušili	nový,	minuloročnou	Synodou	vydaný	
Cirkevný	ústavný	zákon	č.	2/2020.	§3	tohto	zákona	uvádza,	že	„je	príspevok	
na	zabezpečenie	poslania	a	činnosti	ECAV	povinný	každý	Cirkevný	zbor	každoročne		zahrnúť	
do	Rozpočtu	�inančného	hospodárenia	v	súhrnnej	sume"	.

Na Synode našej cirkvi, ktorá sa konala (týždeň po našom zborovom konvente) 3. 7. 2021 
- bol schválený S� tatút Fondu �inančného zabezpečenia ECAV na Slovensku, ktorý 
upresňuje pravidlá tohto Fondu.
Presné znenie všetkých Cirkevno-právnych predpisov je dostupné na stránke  www.ecav.sk
v časti „na stiahnutie – dokumenty".

Poznámka:	V	súlade	s	týmto	Štatútom		je	od	1.	7.	2021	farárom,	ktorých	zbory	nemajú	
uhradené	všetky	splátky	do	Fondu,	pozastavené	vyplácanie	nenárokovateľnej	časti	mzdy.	
Zatiaľ	iné	sankcie	pre	dlžníkov	nie	sú.	

Na Synode našej cirkvi, ktorá sa konala 10. a 11. 9. 2021 
- bol schválený nový model výpočtu prıśpevku do Fondu �inančného zabezpečenia cirkvi 
s platnosťou od 1.1.2022 (podľa vzorca: jedna minimálna ročná mzda za farárske miesto 
plus 1 percento minimálnej ročnej mzdy od každého člena zboru). 
Podľa tohto vzorca naša povinnosť do Fondu budúci rok bude vo výške (646 + 6,46 x 490 ) 
okolo 3 800 euro.

Poznámka:	Zbory	platia	príspevok	na	Seniorát	(my	zhruba	180	euro	ročne)	a	príspevok	
na	Dištrikt	(v	roku	2021	to	bolo	1	euro	na	člena	a	2	percentá	z	príjmu	z	nájmu	
-		zhruba	540	euro	ročne).	
Keď	k	tomu	pripočítame	pohľadávky	do	Fondu	�inančného	zabezpečenia,	zisťujeme,	
že	potrebujeme	skoro	10	euro	od	každého	člena	ročne	odovzdať	vyšším	cirkevno-
organizačným	jednotkám.	
Okrem	toho	potrebujeme	aj	prostriedky	na	vlastné	fungovanie	zboru.	

Aktuálne patrıḿe medzi 15 % zborov v našej cirkvi, ktoré majú dlžobu do Fondu. 
Podľa slov pána generálneho biskupa Ivana Eľka „týchto 15% zborov buď signalizuje 
insolventnosť, alebo peniaze má, no platiť odmieta" (EPST  č.45-46).  
Do ktorej skupiny patrı ́náš zbor? 

Osobná	poznámka	autorky	tohto	príspevku:	Nie	je	samozrejmosťou,	že	štát	�inančne	
prispieva	na	fungovanie	cirkvi.	Na	Slovensku	je	to	stále	pozoruhodná	suma.	
Keby	náš	zbor	zostal	bez	tejto	čiastky,	to	by	ho	�inančne	zruinovalo.	
Musíme	všetci	uvažovať	aj	nad	touto	neľahkou	témou	zborových	�inancií.	
Cirkev	má	stanovené	pravidlá.	Jedno	z	nich	je	aj	�inančná	povinnosť	zborov	do	Fondu.	
Nám	sa	tam	hromadí	dlžoba.
Chce	Cirkevný	zbor	Horné	Zelenice	s	�íliou	Siladice	patriť	oddane	do	Evanjelickej	cirkvi	
na	Slovensku	po	každej	stránke	alebo	nie?	
Ó,	aké	vzácne	by	bolo,	keby	ste	svoju	odpoveď	na	túto	otázku	prišli	povedať	všetci	členovia	
zboru	a	to	tam,	kde	je	to	jedine	zmysluplné	–	na	Konvent.	Lenže	to	znovu	necháte	na	nás,	
malé	percento	tých,	ktorí	na	Konvent	chodievajú	a	lámu	si	nad	cirkevnými	témami	hlavu.	
Tým	všetkým	vzdávam	úctu	za	horúce	srdcia	a	vďaku	za	chladné	hlavy.
Áno,	niektorých	sa	nás	táto	téma	existenčne	týka,	iných	nie.
Lenže	–	tu	nejde	len	o	tému	�inančnej	existencie…

o faktoch informovala a k tomu osobné postrehy pridala vaša zborová farárka Olina Kolar
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DNEŠOK POD STOROČNÝMI ZVONMI 
 
Vo vstupnej chodbe nášho kostola v Siladiciach 
visí tabuľa oznamov. Všimli ste si (?) na nej malú 
kar�čku s textom:  
 

„Kostol je môj domov. 
Prekročiac dvere, prídem vždy domov. 

Akoby mi bol pohladením každý tón 
Otca nebeského ruka hladieva ma v ňom. 

Prestretý je stôl. 
Lačniaci nikdy neodíde od neho lačný. 
Nasý�ť sa môže nebeským chlebom. 

Života chlebom, života nápojom, 
Božím slovom, sviatosťou v Kristu samom. 

Kostol je môj domov. 
Bledý, zemský obraz onoho nebeského 

domova. 
Vzácny obraz v zrkadle, sväté jeho volanie. 

Kým ma raz neprijme Tvoje prístrešie nebeské. 
Ďakujem, môj Bože, za toto prístrešie 

pozemské!“ 
(Autor neznámy. V záznamoch Cirkevného 

zboru Horné Zelenice je zachovaná z 9. 2. 1986, 
kedy ju mládežníčka Janka Synaková st. čítala 
na konvente ako pozdravnú reč pri 30. výročí 
pôsobenia pána farára Jána Kalúsa v zbore.) 

 
Túto báseň  tam umiestnila osoba, ktorej ruka 
najčastejšie otvára dvere tohto kostola – 
upratať, vykúriť, pesničky vyznačiť, oltár upraviť, 
sviatos� pripraviť, zvoniť…, ktorá pozná každý 
„kú�k“ nášho vzácneho kostolíka, a ktorej patrí 
aj táto malá kar�čka na oznamovej tabuli, ako 
osobná modlitba pri zvonársko-kostolníckej 
práci. Mária Lančaričová sa narodila 3.3.1958 v 
Nitre rodičom Jánovi a Emílii Synakovým. 

Vstúpila do 
manželstva s 

Jánom 
Lančaričom, s 
ktorým im Pán 
Boh požehnal 
tri de�, a s 
ktorým sa v 

súčasnos� 
tešia aj z 
pia�ch vnúčat. 
V tomto roku, 
keď pri 

storočných 
zvonoch v 

našich kostoloch venujeme aj v našom časopise 
viac pozornos� a priestoru zvoneniu, 

mendíkom, zvonárom, chceme našej 
kostolníčke vysloviť touto cestou poďakovanie.  
Mária sa kostolnícko – zvonárskej práce v zbore 
ujala po Pavlovi Synakovi. Portrét z cirkevno-
zborového uhla tejto vzácnej osoby ku 10. 
výročiu jeho úmr�a (4.2.2008) pre náš časopis 
pripravil Mar�n Jurčo a zaradený bol do 
Zelenického spravodaja ročník XXI, číslo 1, v 
marci 2018. Tu, na fotografii z rodinného 
archívu rodiny Synakovej, ho vidíme na jednom 
z mnohých pohrebov, ktoré za viac ako 50 rokov 
svojej služby v zbore vykonával po boku farárov. 
Tiež bol „pravou rukou“ kantora. Okrem 
kostolnícko-zvonárskej práce a služby pri 
cirkevných obradoch bol aj „správcom majetku“, 
čiže kurátorom cirkevného zboru. Všetci na jeho 
službu spomínajú s vďačnosťou.  
Kedysi sme v Siladiciach pre cirkevné obrady 
mali len oznamovateľa – starú zvonicu. Zostali 
nám po nej len spomienky a náčrt čas� ulice zo 
starých Siladíc od M.Ochotníckeho, ktorý podľa 
spomienok pamätníkov znázorňuje aj túto 
stavbu.  

Staranie sa o budovy a majetok je �ež neľahká 
práca. V súčasnos� máme v Siladiciach kostol so 
zvonicou, všetko funkčné a krásne, všetko je 
zrekonštruované, technicky vybavené, 
upravené. Vďaka patrí všetkým, ktorí prikladajú 
ruky k dielu, �ež všetkým, ktorí pridávajú euro k 
euru (v posledných rokoch menovite 
pozoruhodnými príspevkami Fran�šek Lančarič 
st.) a vo veľkej 
miere aj tomu, kto 
ako správca 
majetku akčne 
práce organizuje a 
prostriedky 
vyhľadáva – 
kurátorovi, ako 
správcovi majetku. 
Túto službu od 
roku 2008 v 
Siladiciach 
obetavo 
vykonáva Emília Repková rod. Osuská. 

Mária Lančaričová, kostolníčka 

Nákres starých Siladíc od M. Ochotníckeho 

kurátorka Emília Repková 
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Správu o tom, ako sa dnes žije pod našimi 
storočnými kostolnými zvonmi končím krátkym 
portrétom dvoch cirkevných služobníkov, ktorí 
ich dnes rozhojdávajú vo veži zelenického 
kostola. 
Keď Jozef Havlík v roku 1998 doslúžil (aj o tomto 
vzácnom cirkevníkovi viac v Zelenickom 
spravodaji ročník XXI, číslo 1 z marca 2018), 
vystriedala ho v kostolnícko-zvonárskej službe 
Ingrid Kebisová. V roku 2014 boli za zvonárov 
zvolení vo dvojici Vladimír Dinga a Michal Varga.  
Vladimír Dinga sa narodil v Horných Zeleniciach 
rodičom Júliusovi a Emílii. Oženil sa v roku 1966 
s Darinou rod. Zemanovičovou a dnes má štyri 
de�, štyri vnúčatá a tri pravnúčatá. Svojmu 
otcovi ochotne okolo kostolníckych povinnos� 
pomáha syn Ján, ktorý sa spolu s farárkou stará 
aj o dôstojné vykonávanie pohrebov.  

 
kostolníci,  Vladimír Dinga a Michal Varga 

Michal Varga je rodený hornozeleničan, syn 
Michala a Márie, narodený 30. 8. 1946. S 
manželkou Žofiou, s ktorou sa zosobášil v roku 
1976, spolu vychovali dcéru a syna. Už 9. rok ako 
vdovec len cez svetlo sviece, ktoré pravidelne 
zapaľuje na hrobe a cez vieru v Pána Boha 
komunikuje so svojou manželkou. Potešiť ho 
chodia okrem de� aj štyri vnučky a deväť 
pravnúčat z Českej Republiky a priam denne 
množstvo kamarátov z rodnej dediny a z okolia.  
Elektrifikovanie zvonov v obidvoch našich 
kostoloch vykonal Ján Repka (HZ 175). 
Automa�cké každodenné zvonenie na obed a 
večer v Horných Zeleniciach nainštaloval Ján 
Repka (HZ 40), ktorý po svojom staršom 
menovcovi prevzal  na seba aj pravidelnú údržbu 
zvonov v Horných Zeleniciach. V Siladiciach sa o 
údržbu zvonov starajú Matúš Rezbárik a Ivan 
Miškolci. Bez ich práce, rovnako ako ani bez 
ochoty zvonárov, by sa v nedele ani vo sviatky 
nerozozvučali zvony a neodovzdali by nám svoj 
odkaz. Preto ďakujeme za ich nezištnú prácu.  
 

 

 

 
 
 

Úvahy bývalých a súčasných 
našich deviatakov na tému: 

“Keď 

počujem zvoniť kostolné 

zvony”

 

bohoslužieb chodila na besiedku. Ako sme pred 
odchodom z kostola na faru kľačali pred oltárom 
a prijímali sme požehnanie, ako nás po 
bohoslužbách ujo Maroš hojdal na veľkej 
kovovej hojdačke vedľa kostola, za�aľ čo nám 
rozprával príbehy, ako sme spoločne každú 
nedeľu spievali a robili divadielka na rôzne 
podobenstvá, ako som si omylom upila zo 
slivovice namiesto vody, ako sme sa bavili a 
smiali a priali si len to najlepšie, keď sme sa 
rozišli. V skratke, keď počujem kostolné zvony, 
vyvolá to vo mne veľa šťastných spomienok.  

                            Ivana Kilianová 

 
Ja už si ani neuvedomujem kedy zvonia. Deje sa 
to už dlho a stalo sa to rituálom. Myslím, že nie 
som jediná. Každý z nás tu určite zabúda, že 
nejaké zvony zvonia. Keď si to však uvedomíme 
a započúvame sa, môže to v nás vyvolať rôzne 
pocity. Niekto môže spomínať, iný sa môže 
strachovať, že sa niekomu niečo stalo a už nie je 
medzi nami, niekoho to môže znervózňovať pri 
jeho práci, niekto ďalší si môže myslieť, že je v 
obci alebo meste svadba. V minulos� im však 
boli pripisované väčšie hodnoty, ako v dnešnom 
uponáhľanom svete. Ale tak s tým už nič 

pohrebný sprievod 

Namiesto kvetov k okrúhlym narodeninám,
ktoré sme jej nemohli darovať v bohoslužobnom
spoločenstve v apríli tohto  roku (z dôvodu 
zatvorených kostolov), jej touto cestou venujeme 
ky�cu vďačnos� za jej službu.

neurobíme. Občas je treba spomenúť si na 
zvony.                                       

 Hana Hábelová

Keď počujem zvoniť kostolné zvony spomeniem 
si na to, keď som bola malá a ešte som počas
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Keď počujem zvony v nedeľu ráno, pomyslím si: 
Už by som mala vstať. No však nevstanem. Keď 
stojím na zastávke v Šúrovciach pri katolíckom 
kostole a začne zvoniť o 13:30h, už viem, že 
o 15 minút príde autobus. Keď som na 
prechádzke so psami, o 18.00h počujem 
kostolné zvony, viem, že mám ísť domov a ísť sa 
učiť alebo pomáhať rodičom. Okrem víkendov. 
Vtedy som vonku s kamarátmi alebo trénujem 
so psami. Ak počujem zvony v ľubovoľnom čase, 
viem, že niekto zomrel. Toto pre mňa znamená, 
keď počujem zvoniť kostolné zvony.  

                            Kris�na Rezbáriková 
 
Keď počujem zvoniť zvony, tak sa pozastavím. 
Uvedomím si, že je buď 12:00 alebo 18:00 hodín. 
Keď ich počujem o 12:00h, idem sa najesť :) ! Keď 
ich počujem o 18:00h, tak aspoň viem, koľko je 
hodín. Potom idem spať! Voľakedy, keď zvonia, 
tak niekto zomrel. Máme dva kostoly, takže 
dvakrát zvoní. Ak zazvonia, keď som v kostole, je 
to signál, že už na bohoslužby vstupuje farár.   

Daniel Lenghart 

 

Keď počujem zvoniť kostolné zvony, vždy si 
pomyslím na čas. Kostolné zvony môžu zvoniť aj 
keď niekto zomrel. Ich zvuk počujeme aj pri 
rôznych svadbách, či pri bohoslužbách. U nás 
zvonia väčšinou na obed o dvanástej a večer o 
šiestej hodine. V našom kostole ich máme dva, 
jeden malý a druhý veľký. O zvonenie sa vždy 
postará kostolníčka. Spus� ich pomocou 
zapínača na elektriku. V minulos� zvony ovládali 
ľudia pomocou lana. Túto prácu nemali ľahkú, 
pretože zvony sú ťažké. Vyrábajú sa z medi a 
cínu.                                            

Ema Lobodášová 
 
Hlas zvona zhromažďuje ľudí do kostola. Keď 
zvoní zvon prvý krát, vieme, že je 12 hodín, keď 
zvoní druhý krát, vieme, že je 18 hodín. Podľa 
zvonenia zvonu vieme zis�ť, či zomrel muž, 
alebo žena. Keď zvonia zvony, možno ide aj o 
pohreb alebo „modlenie“. Zvoní sa aj na začiatok 
nedeľných bohoslužieb a vo sviatok. Keď zvonia 
zvony, tak si spomeniem na dedka.            

 Viktória Miháliková 

 

  
Biblická doplňovačka 

 
Rozlúštenie biblických veršov z minulého čísla 
nášho časopisu: 
1M 11 “Vtedy celý svet používal jedinú reč a 
rovnaké slová. Keď sa na východe ľudia pohli, 
našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. 
Povedali si: Poďme, narobme si tehál a dobre 
ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a 
asfalt za maltu. Potom si povedali: Poďme, 
vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal 
po nebesá; tak si urobíme meno, aby sme 
neboli roztratení po celej zemi... Preto ho 
pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin 
zmiatol reč celému svetu a od�aľ ich 
Hospodin rozptýlil po celej zemi.”  
 
Zo šies�ch lúš�teľov sme vyžrebovali Jakuba 
Lobodáša, ktorý získal čítanie na každý deň do 
nového roku 2022 “Tesnou bránou”.  
 
Doplň chýbajúce slová z Biblie 
Prvá kniha Mojžišova 
1 Vtedy Abrahám odišiel, ako mu 
prikázal Hospodin: šiel s ním aj ____. 

2 Abrahám prešiel krajinou až po 
posvätné miesto v ______, to�ž k dubu 
Móreho. 
3 Keď však nastal v krajine hlad, 
Abrahám zišiel do _____, aby tam začas býval, 
lebo na krajinu ťažko doliehal hlad. 
4 Neboj sa, Abrahám, Ja som � ______, 
čaká ťa veľmi veľká ____. 
5 Dones mi trojročnú jalovicu, trojročnú 
kozu, trojročného ______, hrdličku a 
_______. 
6 Pri západe slnka padol na Abraháma 
tvrdý _____ a prepadla ho úzkosť z veľkej 
______. 
7 Hagar porodila Abrahámovi syna a 
Abrahám pomenoval syna, ktorého mu Hagar 
porodila ______. 
8 Ale tvoja žena Sára � porodí syna; dáš 
mu meno _____ a ja ustanovím Svoju zmluvu 
s ním ako večnú zmluvu pre jeho potomstvo. 
(DOPLŇOVAČKU pripravila Soňa Lopuchová) 
 
Tí z vás, ktorí nám odpovede – chýbajúce slová 
z Biblie – z tohto čísla časopisu pošlú do konca 
tohto roka, môžu vyhrať knihu „Aká sme to 
krajina“ autora Ondreja Hronca.  
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Nech vás inšpirujú k tomu ukážky z tejto knihy, 
ktorú vydalo vydavateľstvo Tranoscius v roku 
2015 a má ju aj dnes vo svojej predajnej 
ponuke, a ktorá je k dispozícii aj v našej 
zborovej knižnici: 
Z čas� Voda nad zlato: „ … Meteorológovia nás 
už dávno pripravujú na to, že celosvetová i 
naša stredoeurópska klíma sa otepľuje a 
zrážok je čím ďalej tým menej. Netreba 
argumenty, posledné roky nás o tom čoraz 
viac presviedčajú… … Najviac vody do našej 
krajiny prinášajú zrážky, okolo 730 mm do 
roka. Inakšie povedané, na každý štvorcový 
meter pôdy nebesia vylejú 730 litrov vody. 
Žiaľ, nie v pravidelných intervaloch a nie všade 
rovnako. Každá krajina by sa mala starať o to, 
aby voda, ktorá spadne ako dážď, sneh zostala 
na jej území čo najdlhšie, aby sa zo zrážok 
naplnili studne, pramene, močiare, rybníky, 
vodné nádrže, priehrady – pre 
poľnohospodárstvo mimoriadne dôležité. 
Územie Slovenska má veľmi členitý charakter. 
Najnižší bod nemá ani sto metrov n. m. (Klin 
nad Bodrogom) a najvyšší Gerlach meria 2650 
m n. m. Odhadom – vzdušná čiara od Poľska 
po Maďarsko na východe republiky je možno 
sto kilometrov, a na tomto úseku voda 
prekonáva ohromnú výšku, v čom je 
nesmierna energia, využívaná naozaj iba 
sporadicky. 
Za siahodlhé veky si početné samozrejmos� 
organizovala príroda sama. Únik vody z nášho 
územia spomaľovali potočné a riečne 
meandre, močariská. V poslednej dobe akoby 
sme nepostrehli – a či naozaj nevieme – nielen 
pôda je dôležitá ?! Voda aspoň tak! Chyba na 
chybe – močariská sme odvodnili, pôdu 
vysúšali, lesy a pasienky na 
Východoslovenskej nížine zlikvidovali, lebo… ? 
Lebo práve tam sme chceli mať ornú pôdu. 
Nesprávne! Tie mokriny tu boli aj preto, lebo 
tamojšia pôda je ťažká, ílovitá, voda do 
podorničia, kde sa tvoria jej zásoby, len ťažko 
klesá. Jediná možnosť využi�a takejto zeme  
sú teda pasienky. Na tráve to�žto voda môže 
stáť aj niekoľko týždňov, porast sa opäť 
zregeneruje, za�aľ čo pšenica, jačmeň, 
cukrová repa odumrú o niekoľko dní… Táto 
krajina sa musí o vodu príkladne starať. Udržať 
vodu čo najdlhšie na našom území, aby sa 
naplnili studne i nenápadné studničky, 
močariská, nádrže…, lebo čas, keď bude „voda 

nad zlato“, sa nezadržateľne približuje.“ 
Z čas� Vodné toky nie sú stoky: „… ako je 
možné, že sa voda, keď pretečie cez isté 
územie, dokáže očis�ť sama? 
Vo vode žijú baktérie, ktoré vedia rozložiť 
každý organický predmet vhodený do vody na 
minerálne látky. Tieto sa usadzujú na dne 
tokov. Ba naviac, organické látky sú potravinou 
pre baktérie. Predstavme si tenisovú lop�čku 
oblepenú kúskami trávy. Lopta je, obrazne 
povedané, organickým odpadom a kúsky 
trávy baktérie, ktoré loptu požerú. A voda je 
opäť čistá. Aby táto činnosť mohla prebiehať 
vo vodách, treba splniť len jednu podmienku 
– aby v nej bol kyslík, čo je zárukou, že k 
samočisteniu vody dôjde. 
Kladieme si otázku – prečo to v našich riekach 
takto neprebieha? Jednoduché – vo vode nie 
je dostatok kyslíka. Na tokoch sa stavali malé 
hate, aby sa voda pri dopade z výšky okysličila. 
Vtedy rozptylom na vodnej hladine prijíma 
kyslík z ovzdušia. Voľakedy však hladina bola 
čistá, nič ľahšie ako voda po nej neplávalo. 
Dnes je to naopak. Na vodnej hladine potokov 
či riek plávajú zvyšky olejov, benzínu, farieb, 
rozpúšťadiel, ale aj penového odpadu z 
pracích práškov, pena z umývaných riadov. 
Samozrejmosťou sú plastové či sklenené 
�aše, neopísateľný odpad všetkého druhu. Aj 
ten zabraňuje prístupu kyslíka k vode, čo 
zapríčiňuje odumieranie živých baktérií. Deje 
sa to potom i naopak. Situáciu využívajú 
baktérie, ktoré kyslík nepotrebujú. Namiesto 
očisty potom dochádza k znehodnoteniu 
kvality vody. Hni�e, kysnu�e a iné nežiaduce 
javy robia zo živej vody mŕtvu špinavú masu. 
Len pre zaujímavosť i výstrahu – liter na�y či 
oleja znehodno� milión litrov vody. (Vedci 
vypočítali, že je to toľko vody, čo spotrebuje 
štvorčlenná rodina za dvadsať rokov!) 
Vodné toky nie sú, nemali by byť, stokami, ale 
veľkým bohatstvom a okrasou celej krajiny. 
Žiaden odpad do nich nepatrí! 
A čo svedomie súčasníka!? Uvedomuje si cenu 
čírej vody?“ 
 
 Nech je otváranie tejto knihy ďalším 
zo spôsobov otvárania témy Klima�ckých 
zmien a globálneho otepľovania.  
Od 31. októbra do 12. novembra sa na samite 
svetových lídrov v Glasgowe konala 26. 
konferencia Organizácie Spojených národov o 
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tejto téme (COP 26). Stretlo sa tam 197 
zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o 
zmene klímy (UNFCCC). Konštatovali (slovami 
predsedu Európskej rady), že „Ľudia rozpútali 
vojnu pro� prírode. Musíme ju ukončiť. 
Planéta Zem je naším jediným domovom. 
Globálne otepľovanie musíme obmedziť na 
1,5 °C. Je čas spoločne konať.“ 
 My, bežní ľudia si k tomu povieme – čo 
môžem urobiť ja jeden?!  
Prechádzal sa raz morským pobrežím jeden 
starec. Počas prechádzky sa z času na čas 
zohol, zdvihol niečo z piesku a zahodil do vody. 

Priblížili sme sa k nemu, aby sme zis�li, čo 
vlastne robí. Vždy, keď na piesku videl schnúť 
morskú hviezdu, zdvihol ju a vrá�l ju späť do 
mora. Podišli sme k nemu a spýtali sme sa ho, 
prečo to robí? Odpovedal: Zachraňujem jej 
život! 
- Ale veď nemôžete zachrániť všetky morské 
hviezdy! poznamenali sme.  
- Viem! Znovu sa pri tom zohol, zdvihol a 
zahodil do mora ďalšiu.  Ale túto som 
zachránil! 
 V našich silách nie je mnoho, ale to, čo 
je v našich silách, to sme povinní urobiť! 

 
  

 

 

 

Rekonštrukcia kantorského bytu: 

Rodina, ktorá si prenajímala od cirkevného 
zboru „kantorský byt“ sa po 26 rokoch 
odsťahovala.  Pred ďalším prenajímaním tohto 
bytu ho bolo treba zrekonštruovať. 
Rekonštrukcia je zrealizovaná v jednej čas� bytu 
a  tým je vytvorený jeden menší obytný blok. 
Urobená je kompletná nová elektroinštalácia 
vrátane novej prípojky, vodoinštalácia, 
odpadová kanalizácia, ústredné plynové 
kúrenie, keramické obklady, omietanie a 
betónovanie po búracích prácach, maľovanie, 
zamurované dvere, vymenené okno, upravený 
je dvor, vybudovaný záhradný vodovodný 
kohú�k, namontované zvody dažďovej vody pre 
školskú a túto bytovú budovu, odvezený všetok 
stavebný a kovový odpad, všetko bolo 
poupratované… Majstrov sme prenajímali len 
pre kurenárske, vodoinštalatérske práce a pre 
malú časť stavebno-obkladačských prác v 
kúpeľni. 

Všetko ostatné členovia a 

 

priatelia zboru 
vykonali svojpomocne.

Menom ďakujeme Matúšovi 

Rezbárikovi a Ivanovi Miškolcimu, ktorí 
personálne aj hmotne zabezpečili, a to ako dar 
zboru, kompletnú rekonštrukciu 
elektroinštalácie. Ďakujeme Michalovi 
Lančaričovi za mnohé darované hodiny 
stavbárskej práce aj stavebný materiál. 

Ďakujeme Vladimirovi Kolarovi za vlastné 
vynaložené úsilie okolo tejto rekonštrukcie. 
Ďakujeme Vladimírovi Kollárovi predovšetkým 
za  organizačno-komunikačné práce v súvislos� 
s touto akciou. Podobne sme vďační aj mnohým 
ďalším ľuďom, ktorí si našli čas a ochotu a aj 
tento raz obetovali pre svoj zbor svoj čas a 
energiu. Ďakujeme slovami „Pán Boh zaplať“, 
nie ako úsmevnou frázou, ale ako úprimnou 
prosbou. Komu toto stačí, tomu Pán Boh zapla�.  
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Betónovanie chodníka na ulici pred kantorským 
bytom spoločnými silami zvládla Obec Horné 
Zelenice a dobrovoľníci z obce i zboru.    

Vďaka dotácii Obce Horné Zelenice vo výške 500 
Eur je zakúpený materiál na rekonštrukciu čas� 
elektroinštalácie kostola v Horných Zeleniciach.  
Za dotáciu ďakujeme.  

Obec Siladice podporila činnosť nášho zboru na 
zachovávaní duchovného a kultúrneho 
dedičstva sumou 250 Eur. Za dotáciu ďakujeme.  
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27. júna sa konal náš výročný účtovný konvent.
Obvyklý čas konania konventu najneskôr do 
polovice februára nemohol byť dodržaný 
z dôvodu pro�pandemických opatrení. 
Tohtoročný zborový konvent bol aj volebným. 
Dozorkyni Janke Klačovej sa skončilo volebné 
obdobie. Ďakujeme jej za šesťročnú službu 
s prianím – ako slzami úprimného doja�a 
a hlbokej účas� vlastnej duše kropila všetky 
dozorcovské príhovory, tak nech Pán Boh kropí 
svojim požehnaním jej dni. 

Za nového dozorcu bol zvolený
Ing. Vladimír Jurčo. 
Za nášho nového zborového dozorcu 
sa prihovárame Pánu Bohu s prosbou, aby riadil 
jeho slová i rozhodnu�a, pre dobro všetkých nás. 

Svojimi skúsenosťami nového dozorcu zostáva 
podporovať znovu vo funkcii poddozorcu 
Vladimír Kollár.

27. júna 2021 poobede sme sa zúčastnili 
Seniorálneho konventu vo Veľkom Grobe. 

V našom zbore sa konali aj dva mimoriadne 
volebné konventy:
Na prvom, 1.8.2021 sme, po odstúpení 
Jána Brozmana z funkcie generálneho dozorcu 
ECAV SK, volili medzi kandidátmi 
Mariánom Damankošom z Prešova 
a Ivanom Trepáčom zo Žiliny nového generálneho 
dozorcu. V našom zbore, kde sa volieb zúčastnilo 
43 voličov, kandidát Marián Damankoš získal 
23 hlasov, kandidát Ivan Trepáč získal 8 hlasov, 
1 lístok bol neplatný a 11 voličov odovzdalo 
prázdne volebné lístky. V tomto prvom kole 
volieb nebol zvolený generálny dozorca ECAV SK, 
lebo ani jeden z kandidátov nezískal potrebnú 
nadpolovičnú väčšinu hlasov. Generálneho 
dozorcu zastupuje vo funkcii dozorkyňa 
Západného dištriktu Renáta Vinczeová. 
Druhé kolo volieb bude vypísané, keď sa znovu 
obnovia podmienky pre konanie zborových 
konventov bez obmedzenia. 
Niektoré Cirkevno-právne predpisy sú upravené 
v zmysle umožnenia konania online zasadnu� 
cirkevných orgánov. Zborový konvent sa však 
takýmto spôsobom konať nemôže.
Na druhom mimoriadnom volebnom konvente, 
ktorý sa konal aj v našom zbore, sme volili seniora 
a seniorálneho dozorcu nášho Bra�slavského 
seniorátu. 
Za seniora bol zvolený Pavel Kollár, ktorý 
získal 94,3 % hlasov (v našom zbore z 39 voličov 
získal 38 hlasov), za seniorálneho dozorcu 
bol zvolený Peter Synak, ktorý získal 67 % hlasov 
(v našom zbore z 39 voličov získal 25 hlasov). 
Druhý kandidát na seniorálneho dozorcu 
bol Ivan Plačko, ktorý získal vo voľbách 30% hlasov 
(v našom zbore z 39 voličov získal 14 hlasov). 

Jana Klačová. dozorkyňa 
2015 - 2021

Vladimír Kollár. poddozorca

V povzbudzujúcom duchu prebehol seminár 
pre predsedníctva, zástupcov dozorcov a 
kurátorov cirkevných zborov, v organizácii 
Západného dištriktu v spolupráci s 
Evanjelizačným strediskom, ktorého sme sa aj z 
nášho zboru v počte 5 osôb zastávajúcich 
uvedené funkcie, zúčastnili v sobotu 4.9.2021 v 
Modre. 
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Počas letných mesiacov sa nám podarilo s�hnúť 
dve väčšie a slávnostnejšie zborové poduja�a:

Konfirmácia sa konala 4. júla 2021. 
Za dospelých členov cirkvi boli prija� 

(na fotografi): 
Marcus Miklovič, Lýdia Šándorová, 
Veronika Vagovičová, Lukáš Černý, 
Lucia Rezbáriková a Pavel Varga. 
Je to už druhá generácia konfirmandov, ktorých 
príprava a konfirmácia sa konala v 
neštandardných podmienkach. Tak už pri 
slávnostnom prijímaní medzi dospelých museli 
čeliť obmedzeniam, ťažkos�am a staros�am, 
akých v živote dospelého býva nemálo.  

Týmto vzácnym Božím deťom prajeme,  
aby si  zachovali vždy po ruke nenahraditeľnú 
zbraň pre všetky boje – vieru, že majú 
v nebesiach Otca, na ktorého sa vždy môžu 
obrá�ť s prosbou o pomoc. 

22. augusta sa v lone nášho zboru 
a v priestoroch Kultúrneho domu Horné Zelenice
 stretli ženy z cirkevných zborov nášho seniorátu 
na seniorátnom stretnu� Spoločenstva 
evanjelických žien. Domáca mládež pripravila 
priestory, domáce cirkevníčky pripravili 
pohostenie, stretnu�a sa zúčastnilo bezmála 60 
osôb. Prihovorili sa Zuzana Ševcovičová, 
koordinátorka seniorátneho spoločenstva, 
Eva Oslíková, predsedníčka celoslovenského 
spoločenstva,  Zuzana  Vaľovská, ktorá poslúžila 
prednáškou, �ež domáci zborový dozorca a 
farárka. Bolo to vzácne oživenie po dlhom 
nútenom útlme činnos�.

So začiatkom nového školského roka sa začala 
aj činnosť nových pracovných skupín 
v cirkevnom zbore:
Do prvého ročníka konfirmačnej prípravy 
nastúpili Simon Polák, Jakub Lenghart, 
Jakub Lobodáš, Lenka Repková 
a Adriana Páleníková. Od novembra pracujeme 
s konfirmandmi v online priestore. 
V Horných Zeleniciach začala s prácou nová 
skupina besiedky. Každý nový piatok do skupiny 
pribúdali nové de�, až kým farba covid semaforu 
v novembri nepozastavila stretnu�a. 
Dúfame však, že záujem o besiedku pretrvá 
a že sa po uvoľnení opatrení besiedka aj 
v Horných Zeleniciach nanovo rozbehne aspoň 
tak dobre, ako beží pravidelne už niekoľko rokov 
v Siladiciach. Besiedka funguje formou krúžku, 
ktorý zahŕňa oblasť vyučovania, e�ky, hudobnej 
a výtvarnej výchovy a zábavy. 

Spevokol Ratolesť nás s�hol tento rok potešiť 
spevom len jeden krát v domácom 
kostole – pri Pamiatke posvätenia chrámu. 
Ochota existuje, ale podmienky obmedzujú 
stretnu�a.
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Gratulujeme jubilantom: 
 

ku 105. narodeninám                

Anne Šimonákovej, 

k 90. narodeninám                    

Jánovi Lenghartovi 

k 80. narodeninám                    

Štefanovi Vargovi, Anne 

Synakovej a Kataríne 

Synakovej 

k 70. narodeninám                    

Eve Maláskovej, Emílii 

Repkovej, Márii 

Mesárošovej, Božene Repkovej, Ľubomírovi 

Bojnákovi a Jánovi Repkovi (HZ 40) 

k 60. narodeninám Milene Ďuricovej, Viere 

Vargovej, Dušanovi Mesárošovi, Milote 

Klimentovej, Vladimírovi Baranovičovi, 

Miloslavovi Páleníkovi, Viere Ilovičovej, Emílii 

Páleníkovej a Ľubomírovi Páleníkovi 

k. 50. narodeninám Milanovi Rybovi, Soni 

Záhorákovej, Jane Rybovej a Petrovi Drobenovi 

 

Modlitby: 

Pane, o Tvoju milosť prosím. Ty vieš, s čím 

zápasím, čo v srdci nosím. 

Daj mi silu, vrúcne prosím, nech vydržím v tomto 

boji. Uzdrav, Pane, čo tak bolí.  

V Tvojom náručí mám skrýšu pre unavené telo I 

dušu.  (zdroj: internet) 

Pripájame vinš:  

Ľudský život - krátka trasa, 

míľnikmi je obosiaty. 

Človek ani nenazdá sa 

a už prešiel aj rok ďalší. 

Ako ten čas rýchlo le�! 

Všedných dní rad, občas sviatky. 

A zrazu tak divno je Ti, 

keď sa letmo obzrieš spiatky. 

Zrakom duše pátraš v diali, 

spomienky sa roja v mysli. 

Tie, čo radosť prinášali, 

i čo smútok v dušu v�sli. 

Mnohé chvíle v ušlom ži� 

ťažké boli ako jarmo. 

Ale v srdci človek cí�, 

že �e roky nežil darmo. 

Pre všetky �e šťastné chvíle, 

pre tých, čo sú naokolo, 

pre všetko, čo je Ti milé, 

žiť �e roky hodné bolo. 

Preto smú�ť dôvod nie je, 

človek musí premôcť seba. 

Spomienka na roky hreje, 

ale ďalšie prežiť treba! 

K ďalšej Tvojej ži�a pú� 

jedným tónom srdcia vravia. 

Jedným hlasom želajú Ti 

veľa sily, šťas�a, zdravia! (zdroj - internet) 

Pán Boh nech žehná vaše kroky! 

 

 

 

Ďakujeme, že finančne podporujete Zelenický 

spravodaj.  

 

V uplynulom období  milodary venovali:  

Elena Machajdíková, Ivan Synak, Bohuš Synak, 

Zem�ra Synaková, Oľga Vargová, Jozef Bača, Ján 

Repka (175), Vladimír Baranovič a Milada Rášová z 

Horných Zeleníc, Anka Bobáková, Marta 

Mesárošová, Ján Lančarič, Etela Rybová, Ma�lda 

Bojnáková, Miroslav Synak, Ján Štrba a Emília 

Hopocká zo Siladíc,  Katarína Dingová z Trnavy, 

Jaroslav Rusnák, Božena Sekerešová a Vladimír 

Synak z Hlohovca, Viera Vargová z Nitry, Jana 

Šol�sová z Ba�zoviec, Eva Stupková zo Šulekova a 

rodičia tohtoročných konfirmandov. 

 

Nech Pán Boh požehná vaše dary. 

 

 

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, 

Číslo účtu Cirkevného zboru Horné Zelenice: SK91 0900 0000 0000 4553 5500 
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