Prehľad niektorých vybraných udalostí od 1.júla 2018 do 31.decembra 2018:
• V dňoch 2.-3.7. bola dokončená maľovka exteriéru Evanjelického kostola v Hlohovci. Ďakujeme Pánu Bohu
za Jeho pomoc a milosť pri dokončení tohto projektu, ako aj Jemu známemu štedrému darcovi za pomoc a
podporu pri realizácii!
• Vo štvrtok, 5.7., sme sa vybrali v niekoľkých autách na tradičný dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč
pri príležitosti pamiatky vierozvestov Konštantína - Cyrila a Metoda, ako aj mučeníckej smrti majstra Jána Husa.
Po Službách Božích sme navštívili obec Košariská a pozreli sme si múzeum gen. Dr. M.R. Štefánika, situované v
jeho rodnom dome, v bývalej ev. fare.
• V dňoch 9.-13.7. sme mali už 2. denný detský tábor v Hlohovci. Deti mali svoj denný program, dve
prespávačky v kostole. Spoločne sme pripravili misijný program pre starkých v DSS Humanus a Harmonia a
napokon bola v rámci tábora opekačka pre rodičov detí i pre priateľov, ktorí prijali pozvanie na takto strávený
čas. Veríme, že v nasledujúcom roku pripravíme pre deti riadny tábor mimo Hlohovec, ktorý bude pre ne ešte
zaujímavejší.
• V dňoch 16.-21.7. sme mali už 2. dovolenku RoS v tomto roku (2018), tentokrát v Gerlachove pod Vysokými
Tatrami. Žiaľ, počasie nám veľmi neprialo, predsa sme prežili požehnaný spoločný čas na rôznych výletoch v
rámci možností, ako aj čas nad Božím Slovom a piesňami. Zamerali sme sa na prehodnotenie svojho času, ktorý
môžeme dať do služby Pánu Bohu a blížnym. Taktiež sme počas jedného večera pozerali záznam zo satelitnej
evanjelizácie Pro Christ. Deti mali pripravený svoj program. Duchovný program bol zavŕšený slávením Večere
Pánovej ako výrazu, že sme jedna rodina, ktorú si Pán Boh pozýva k sebe v tom najužšom možnom stretnutí sa.
Osobne som rád, že sa naše spoločenstvo rozrástlo o ďalšie rodiny, a že aj jednotlivci prijímajú toto stále
otvorené pozvanie. Tešíme sa na najbližšie stretnutia!
• V dňoch 26.-30.7. sme odcestovali do Srbska za krajanmi – Dolnozemskými Slovákmi - v Cirkevnom zbore
SEAVC Vojlovica. Viac sme sa o tom mohli dočítať v minulom čísle NS, ja len spomeniem, že sme nadviazali
nové priateľstvá a vzájomnú spoluprácu medzi oboma cirkevnými zbormi.
• 5.8. sme si počas nedele pokánia pripomenuli, že náš život nie je iba v našich rukách, že nie sme sami svoji, ale
patríme Pánovi a raz sa budeme pred Ním zodpovedať za svoj život, rozhodnutia a vôbec za všetko. V rámci
Služieb Božích sme všade slávili Večeru Pánovu, ktorej predchádzala spoveď. Večeru Pánovu prijalo dovedna
78 komunikantov.
• V nedeľu, 9.9., sme sa stretli na 3. zborovom dni, tentokrát v Hlohovci. Hosťkou a kazateľkou bola ses.
farárka z Horných Zeleníc, Olina Kolar, ktorá kázala na základe slov z knihy Zjavenie, konkrétne na zasľúbenia
z listov 7 maloázijským cirkvám. Deti vystúpili s piesňami z tábora a potom nasledovalo požehnanie detí,
mládeže a vyučujúcich na začiatku nového školského roka 2018/2019. Opäť sme sa spoločne modlili za rôzne
potreby v zbore, v cirkvi i spoločnosti. Po Službách Božích sme sa presunuli do jedálne Food master k
pripravenému obedu a iným dobrotám. Deti si našli svoj už neodmysliteľný skákací hrad a iné aktivity a nám sa
poobede predstavili členovia Athlétes in action a ses. farárka nám porozprávala o živote farárky na Dolnej zemi
a u nás. Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho požehnanie, pánovi primátorovi za podporu a účasť a všetkým bratom a
sestrám za akúkoľvek pomoc! Veríme, že sme opäť prežili požehnané spoločné stretnutie členov celého zboru a
nádejame sa, že aj ďalšom roku sa takto stretneme!
• V sobotu, 15.9., sme sa stretli s rodákmi pri zvonici a na cintoríne v Tekolďanoch. Po spomienkových
Službách Božích a návšteve hrobov zosnulých evanjelických rodákov sme sa presunuli do kultúrneho domu k
pripravenému občerstveniu. Tu sme mali možnosť porozprávať sa, nadviazať, či obnoviť kontakty a dohodnúť
sa na možnostiach ďalších stretnutí. Nádejame sa, že z tohto stretnutia vznikne nová tradícia stretávania sa
rodákov v Tekolďanoch počas pamiatky posvätenia tamojšej zvonice. Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho požehnanie
aj pre toto stretnutie, pani starostke za podporu a účasť a všetkým bratom a sestrám za akúkoľvek pomoc, i za
organizáciu a oslovenie zúčastnených!
• V nedeľu, 23.9., sme sa stretli v AXA klube na 3. Večeri s hosťom, ktorý bol realizovaný za podpory o.z.
ThDr. Jána Hanu. Naše pozvanie prijal JUDr. Peter Peružek, ktorý nám porozprával o nutnej obrane a krajnej
núdzi. Ďakujeme za podnetné informácie i za diskusiu zúčastnených, ako aj za pripravené občerstvenie!
• V dňoch 5.-7.10. sme sa spoločne s RoS vybrali do centra Prameň na Súši, kde sme mali tohtoročnú
víkendovku pre rodiny s deťmi a jednotlivcov. Témou stretnutia bolo povzbudenie manželov v živej viere a v
živom vzťahu. Pre deti bol opäť pripravený program v rámci ktorého sme sa vybrali na Veľkú Javorinu, kde
sme usporiadali šarkaniádu s vlastnoručne vyrobenými šarkanmi. Aj toto stretnutie bolo zavŕšené Službami
Božími a slávením Večere Pánovej. Ďakujeme Pánu Bohu za tento čas!
• V sobotu, 13.10., sme v Pastuchove požehnali zatiaľ prvé a jediné manželstvo v tomto roku (2018). Žiaľ,
dlhodobo sledujeme trend nezáväzného života, ktorý nás úprimne trápi.

• V dňoch 22.-23.10. sme prežili modlitbový týždeň pred 501. výročím Reformácie, počas ktorého sme sa
zamýšľali nad Lutherovým dospetím k pribitiu 95. výpovedí o odpustkoch a ceste, ktorou hľadal riešenie
problematickej situácie v cirkvi u pápeža. Počas týchto večerov sme sa spoločne modlili za náš Cirkevný zbor, za
cirkev doma i vo svete a za spoločnosť okolo nás.
• Vo štvrtok, 25.10., bolo naše o.z. ThDr. Jána Hanu po prvý krát zaregistrované na poberanie 2 % z daní, čím
sa rozšírili možnosti podpory vzdelávacej, misijnej a diakonickej služby nášho Cirkevného zboru. Vrele
odporúčame túto možnosť do Vašej pozornosti a ďakujeme Vám za túto pomoc!
• V nedeľu, 28.10., sme si na Službách Božích pripomenuli 100. výročie 1. ČSR, ku ktorému napísalo
predsedníctvo ECAV svoje vyhlásenie. Počas týchto Služieb Božích boli tiež vyhlásené výsledky 2. kola volieb
generálneho biskupa ECAV. Novým generálnym biskupom ECAV na Slovensku sa stal dovtedajší zborový farár
v Nitre a konsenior DNS, Mgr. Ivan Eľko. Novozvolenému br. gen. biskupovi prajeme veľa Božej milosti,
požehnania, múdrosti, síl, pokoja a lásky vo vedení našej cirkvi! V Hlohovci sme si počas tejto nedele
pripomenuli aj pamiatku posvätenia matkocirkevného kostola, ktorý bol posvätený v roku 1933.
• V stredu, 31.10., sme si počas večerných Služieb Božích pripomenuli 501. výročie Reformácie. Nádejame sa, že
aj po toľkých rokoch si Pán povedie svoju cirkev a my Mu nebudeme prekážkou.
• V piatok, 2.11., sme počas večerných Služieb Božích v Hlohovci spomínali na našich zosnulých bratov a sestry,
na našich drahých, ktorí nás predišli do večnosti.
• V nedeľu, 4.11., sme na Službách Božích v Pastuchove zasvätili pamiatku posvätenia tamojšieho obnoveného
filiálneho kostola, ktorý bol obnovený v roku 1959.
• V stredu, 14.11., sme na fare vymenili obidve sociálne zariadenia a batérie, ako aj obidve sociálne zariadenia pri
kostole v Hlohovci. Táto investícia bola veľmi potrebná, pretože takmer všetky WC pretekali a batérie netesnili.
Ďakujeme aj za túto pomoc!
• V piatok, 23.11., mám dodávateľská firma opravila poškodenú strechu na kostole v Hlohovci. Tým bola
rekonštrukcia veže kostola úspešne zavŕšená.
• V nedeľu, 25.11., sme na Službách Božích v Sasinkove zasvätili pamiatku posvätenia tamojšieho filiálneho
kostola, ktorý bol obnovený v roku 1935.
• V sobotu, 1.12., bolo v Pastuchove už 2. vianočné pečenie. Viacej o ňom v reportáži Danky Pallerovej na s. 15.
Ja len dodávam, že počas charitatívnej akcie „vianočné balíčky pre deti z Vojlovice“ sme pripravili 32 balíčkov,
ktoré boli počas Vianoc poslané do Srbska a po malých peripetiách doručené deťom.
• V nedeľu, 16.12., sme sa v Sasinkove po ranných Službách Božích stretli pri čaji a káve, ako aj pri koláči, aby
sme mohli zotrvať v neformálnom spoločenstve a rozprávať sa. Veríme, že aj tieto stretnutia majú nádej na
udržanie sa a že si zvykneme tráviť spolu nedeľný čas.
• V dňoch 15.12. v Pastuchove a 21.12. v Hlohovci predávali naše sestry poverené o.z. ThDr. Jána Hanu na
vianočných trhoch výrobky, ozdoby a pečivo z vianočného pečenia detí v Pastuchove. Peniaze z predaja budú
určené na pomoc deťom v núdzi v našom okolí. Ďakujeme aj za túto službu!
• Napokon sme počnúc 24.12. a končiac 31.12. (poťažne 6.1.2019) zasvätili Vianočné sviatky. Počas
štedrovečerných Služieb Božích mali deti v každom kostole pripravený svoj program. Chcem len povedať, že do
budúcna nebudeme robievať program na Štedrý večer, a to z niekoľkých dôvodov: 1.) je to iba očakávanie
narodenia nášho Pána, samotný sviatok, teda podstata Vianoc, je až 25.12.; 2.) deti sú rozrušené očakávaním, čo
bude pod stromčekom a nesústredené a 3.) ak deti rozdelíme do 3 kostolov nemôžeme pripraviť adekvátny
program. V tomto roku chceme pripraviť program detí pre celý zbor na 4. adventú nedeľu.
• Vďaka Ti, Pane, za všetko! Vďaka za celý rok 2018. Ty veď každý náš krok, daj pokoj, rozvahu a trpezlivosť v
maličkostiach, aby sa z nich mohli stať veľké veci. Ty buď Pánom našich životov! Všetko je milosť!
S láskou a žehnaním,
Vaši duchovní

