Prehľad niektorých vybraných udalostí od 23.decembra 2016 do 8.februára 2017:
• 23.12.2016 sme vykonali za mierne „dramatických“ okolností návštevu v útulku pre mužov na Pribinovej ulici,
a nadviazali kontakt s občianskym združením „Pokoj a dobro“. Prečo mierne „dramatických“ okolností? Nie je
tajomstvom, že na faru mnoho krát prichádzali ľudia, ktorí „pýtali“ peniaze, prípadne inú pomoc. Niektorým sme
pomohli s jedlom, či kusom odevu, ale stalo sa, že túto pomoc začali zneužívať. Našli sa aj takí (skôr výnimky),
ktorí naozaj pomoc potrebovali a pomoc nezneužili. V princípe, ale odmietame pomoc vo forme financií, pretože
to nie je riešenie situácie a väčšinou takáto „pomoc“ skončí „skvapalnením“. Aj v tento večer pred Štedrým
večerom nás navštívil jeden pán pod vplyvom alkoholu a žiadal peniaze. Tvrdil nám, že býval v spomínanom
útulku, ale že sa s nimi „nepohodol“. Pochopil som to, šlo o nerešpektovanie pravidiel života v danom zariadení.
Tak som ho zobral na k nim „na návštevu“ a tam sa potvrdil môj predpoklad. Žiaľ, musel sa vrátiť von. Má však
nádej, stačí, ak bude dodržiavať pravidlá. Ak to nemieni rešpektovať, ťažko mu potom pomôcť. Ale vďaka tejto
skúsenosti sme nadviazali kontakt so spomínaným útulkom, s jeho vedením a máme možnosť hľadať spoločné
cesty, ako v budúcnosti pomáhať ľuďom bez domova tak, aby naša pomoc bola efektívna a nebola zneužívaná.
A najmä, aby priniesla efekt resocializácie týchto ľudí v ich budúcnosti. Je to však cesta na dlhé lakte...
• V sobotu, 24.12.2016, sme zasvätili na všetkých miestach Cirkevného zboru štedrovečerné Služby Božie s
programom detí a spoločnými modlitbami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do programu zapojili, či už nácvikom a
vedením detí, alebo sa pridali k spoločným modlitbám, a tak sme mohli spoločne ako jedna duchovná rodina
očakávať v predvečer narodenia nášho Pána Ježiša na novú nádej, ktorá s Pánom Ježišom Kristom prichádza aj
do našich životov, rodín a spoločenstva
• V pondelok, 26.12.2016, sme počas Služieb Božích s Večerou Pánovou v Hlohovci posvätili nový kalich, ktorý
bol zakúpený za veľmi výhodnú cenu (144,- €) z dôvodu, aby doterajší hlohovský kalich (toho času v oprave) bol
v rezerve pre podobné prípady, ak by bol ktorýkoľvek kalich v Cirkevnom zbore v oprave.
• Týždeň medzi sviatkami by sme mohli nazvať pokojným, nebyť úmrtia našej dlhoročnej sestry presbyterky a
pokladníčky Viery Surkošovej, rod. Hájekovej, ktorá nás náhle, ale pokojne opustila vo veku 85 rokov. Ďakujeme
Pánovi, za roky jej života, za jej službu a za všetko, čím a kým bola pre svojich najbližších, pre náš Cirkevný zbor
i pre svoje okolie!
• V sobotu, 31.12.2016, sme sa na všetkých miestach Cirkevného zboru rozlúčili so starým rokom 2016 s krátkym
zhodnotením plynutia času.
• 1.1.2017 sme otvorili Nový rok, nové nádeje a nové plány. Žiaľ, tento rok sa nezačal práve nádejne, postupne
nám boli ohlasované ďalšie a ďalšie úmrtia našich členov. Navyše silné mrazy počas pohrebných rozlúčok prispeli,
že sme boli počas januára na niekoľko dní vyradení zo služby, čím trpela najviac výučba ENV. Máme však nádej,
že Pán Boh je Pánom každej situácie v živote človeka i v živote Cirkevného zboru, a tak, hoci sa tento rok začal
pochmúrnymi správami, predsa len si nás Pán Boh povedie a prevedie si nás aj v zlom aj v dobrom.
• Dobré správy nenechali na seba dlho čakať a s vďakou sa tešíme z rozhodnutí obecných zastupiteľstiev v obciach
Sasinkovo a Pastuchov, kde kladne prijali naše žiadosti o dotácie z rozpočtov obcí. V Sasinkove nám odsúhlasili
500,- € a v Pastuchove 1.000,- €. Je to pre nás veľká pomoc, za ktorú sme patrične vďační. Lebo ani toto nie je
samozrejmosťou! V tomto období si ešte podávame žiadosť aj na mestské zastupiteľstvo v Hlohovci za účelom
finančnej dotácie na plánovanú rekonštrukciu veže kostola v Hlohovci.
• Vďaka Ti, Pane, za všetko! Prosíme Ťa, Ty buď Pánom našich životov! Ty nás veď a sprevádzaj mocou svojho
Svätého Ducha. Všetko je milosť!
S láskou a žehnaním,
Vaši duchovní
(neprešlo jazykovou korektúrou)

