Prehľad niektorých vybraných udalostí od 4.apríla 2017 do 18.júna 2017:
• Kvetnou nedeľou, 9.4.2017, sme vstúpili do Tichého týždna pred slávením ústredných sviatkov nášho
výkúpenia. Začali sme ich troma modlitbovými večermi, v pondelok v Sasinkove, v utorok v Pastuchove a v
stredu v Hlohovci, aby sme sa intenzívnejšie ponorili do významu Pánovho kríža pre nás samotných, pre náš
život, ako aj pre životy našich detí, či vnúčat.
• Obzvlášt intenzívne sme prežívali skutočnosť Pánovho utrpenia od Jeho rozlúčky na Zelený štvrtok,
13.4.2017, kedy sme vo všetkých kostoloch slávili v rámci Služieb Božích Večeru Pánovu s požehnanou
účasťou 86 komunikantov. Od tohto stretnutia sme sa na druhý deň dostali k vyvrcholeniu pašiového príbehu
utrpenia nášho Pána Ježiša Krista, ktoré bolo zakončené osobnou modlitbou s otázkami a výzvou obzrieť sa
späť do svojho vlastného života a reflektovať v ňom, kde ja, či ty, potrebujeme Boží milostivý dotyk.
• Napokon, vo Veľkonočnú nedeľu, 16.4.2017, sme slávili Pánovo vzkriesenie. Pre náš Cirkevný zbor bol tento
deň o to slávnostnejší, že sme na celozborových Službách Božích privítali br. generálneho biskupa, doc. Dr.
Miloša Klátika s manželkou, ktorý nám, a nielen nám, poslúžil slávnostnou kázňou. Tieto Služby Božie boli v
priamom prenose vysielané televíziou TA3 a my ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste nezostali doma, ale ste prišli a
podporili ste svoj Cirkevný zbor. Bolo nás okolo 170. Tiež ďakujeme aj za slané a sladké pečivo a za akúkoľvek
pomoc, ktorá súvisela s týmto dňom.
• V utorok, 18.4.2017, sme dokončili práce na zborovej knižnici, umiestnenej v zborovej miestnosti na fare v
Hlohovci. Máme vypracovaný katalóg kníh, ktorý bude umiestnený vo všetkých kostoloch a tešíme sa na
možnosť vzdelávať sa v rôznožánrovej, kresťanskej literatúre. Vďaka Pánovi aj za túto možnosť rastu v našom
Cirkevnom zbore!
• 26.4.2017 sme sa v rámci príprav na 1. víkendovku spoločenstva rodín dozvedeli smutnú správu o tragickom
úmrtí spolupracovníka Švajčiarskej misie, ktorá ovplyvnila aj spoločenstvo misionárov v centre „Prameň“ na
Súši, kam sme mali odcestovať na predĺžený víkend, od 5.5.2017 do 8.5.2017. Žiaľ, táto tragédia posunula aj
naše stretnutie až na koniec mája, od 26.5.2017 do 28.5.2017. Nepoznáme cesty nášho Nebeského Otca, ale
vieme, že len dobrý dar a dobrý údel pochádza od Neho. A tak nech je On vo všetkom oslávený!
• V sobotu, 29.4.2017, sa uskutočnil tradičný pochod rodákov zo Sasinkova a Pastuchova do Nových Sadov, ako
spomienka na predkov, ktorí takto putovali na Služby Božie, ako aj na konfirmačnú prípravu v čase i v nečase,
len aby mohli mať spoločenstvo s Pánom a bratmi a sestrami.
• V sobotu, 6.5.2017, sme prijali pozvanie starostu obce Pastuchov na obecný majáles. Toto výborné podujatie
bolo inšpiráciou, čo tak stretnúť sa niekedy na zborovom majálesi? Spolu sa radovať a stretávať sa aj
netradičným spôsobom. Otvorená myšlienka do budúcnosti...
• V pondelok, 8.5.2017, sme sa vybrali na zborový výlet, ktorý bol náhradou za čas v centre „Prameň“ na Súši.
Stretli sme sa pred farou v Hlohovci a odtiaľ sme vyrazili do Parku miniatúr slovenských hradov a kostolov v
Podolí, kde sme mali mimo hlavnej atrakcie nachystané ohnisko, stoly a stoličky, a mohli sme sa pustiť do našich
navzájom pripravených dobrôt. Najviac sme sa tešili na opekačku, na leopoldovské špekáčky a deti na opekaný
marshmallow. Okrem hier, naše deti úmorne študovali popisy jednotlivých hradov a kostolov, pretože bol pre
ne pripravený kvíz a sladké odmeny. A pre nás všetkých bolo podstatné to, že sa stretli rodiny, deti z rodín a
jednotlivci (spolu 24) a mohli sme si prehĺbiť vzťahy v našom spoločenstve. Po opekačke a oddychu sme sa
presunuli na ranostredoveké Veľkomoravské hradisko v Ducovom. Tu bola v rámci vykopávok odkrytá a
čiastočne obnovená rotunda - kresťanský kostolík - v ktorej sme si mohli posadať do kruhu a piesňami
oslavovať nášho Pána Ježiša Krista za všetko, čo máme. Počas tohto stretnutia odznelo aj duchovné zamyslenie
a spolu sme sa modlili za rôzne potreby, ktoré aktuálne prežívame. Napokon sme tento nádherný deň zavŕšili
spoločnými hrami a niekoľko hodinovou vybíjanou. Pôvodne sme predpokladali, že sa naspäť vrátime okolo
18:00. V skutočnosti sme sa vrátili okolo 20:00! Jednoducho nám bolo dobre, a tak sme neriešili čas. Vďaka
Pánovi za takéto dni!

• Vo štvrtok, 11.5.2017, sa stretli bratia z Pastuchova s bratom kurátorom Korbelom v Hlohovci a spoločne
natierali strechu nad terasou a garážou. Robota im pekne ubúdala a mne zostáva iba jedna pripomienka a to, že
žiadna takáto aktivita nie je samozrejmosťou a mnohokrát potrebujeme akúkoľvek pomoc pri mnohých prácach
v Cirkevnom zbore. Ako sme to naznačili už v minulom čísle Nových smerovatiek, my všetci sme cirkev, a nás
všetkých sa naša cirkev dotýka. My všetci sme za ňu rovnako zodpovední, a ako bude vyzerať záleží od všetkých
nás!
• V podobnom duchu sa nieslo aj presbyterstvo, ktoré sme zadržali v nasledovný deň, 12.5.2017. Okrem
informácií o napĺňaní uznesení sme sa zamýšľali nad osobou presbytera ako takou, nad službou presbytera v
Cirkevnom zbore a nad našimi konkrétnymi darmi, ktoré by sme použiť mohli v službe nášmu Pánovi. Do
budúceho stretnutia nás čaká vypracovanie kompletnej kandidátky presbyterov, funkcionárov a komisií
(výborov) v Cirkevnom zbore a následne voľby. Taktiež sme v procese schvaľovania stanov (štatútu)
občianskeho združenia ThDr. Jána Hana a padla aj informácia o stave prác na veži kostola v Hlohovci (o nej
viac pri odrážke 18.6.2017).
• V nedeľu, 21.5.2017, sme sa vybrali na seniorálne stretnutie záujemcov o zborovú diakoniu, ktoré sa konalo v
zborovej miestnosti v Cirkevnom zbore Svätý Jur. Bol to pre nás obohacujúci čas, pretože sme mohli počúvať,
akú činnosť vyvíjajú na poli zborovej diakonie iné cirkevné zbory, a zároveň to bolo pre nás povzbudenie
vytrvať v mnohých už aj u nás začatých prácach, najmä v návštevnej službe bratov a sestier. Ďakujeme za toto
podujatie, za všetky informácie, svedectvá a povzbudenia.
• V pondelok, 22.5.2017, sme sa stretli na brigáde, tentokrát v Pastuchove, aby sme 1x natreli ohradu okolo
kostola, a tiež revízne dvierka na vrchole veže. Robota nám šla od ruky a o niekoľko hodín sme mali okrem
viacerých rozhovorov, dobrej nálady a dobrého pocitu zo spoločne vykonanej práce aj zaslúžený „fajront“.
• Vo štvrtok, 25.5.2017, sme sa stretli v našich kostoloch, aby sme na večerných Službách Božích zasvätili
Vstúpenie nášho Pána Ježiša Krista na nebo a povzbudili sa tým, že na tomto svete nie sme opustení, sami, ale
že nás Pán Ježiš Kristus sprevádza so svojím Svätým Duchom kdekoľvek sme a v každej chvíli nášho života.
• 26.5.2017 bol dlho očakávaný deň začiatku 1. víkendovky spoločenstva rodín. Odchádzali sme spred fary v
dopoludňajších hodinách a napriek niekoľkým úvodným (a mierne dramatickým) komplikáciam, sme sa
napokon všetci úspešne dostali do centra „Prameň“ na Súši. V prvé poobedie a večer sme sa zamerali na úvod
do témy, ktorou bolo sedem postojov siedmich cirkví z knihy Zjavenie (2. a 3. kapitola). Prvý večer patril cirkvi
v Efeze, ktorej pozitívom bola vernosť vo viere, no negatívom bola vychladnutá láska k Pánovi Ježišovi
Kristovi. Taktiež sme sa zoznámili so Švajčiarskou misiou viery a jej konkrétnym pôsobením nielen u nás, ale aj
vo svete. Napokon sme tento deň zakončili spoločnými modlitbami a piesňami, a keď nám zaspali deti, ešte
ďalšími rozhovormi.
• Nasledovné dva dni víkendu sa niesli v podobnom duchu. V sobotu ráno sme sa zamysleli nad situáciou cirkvi
v Smyrne a povzbudili sa Pánovou výzvou „byť vernými až do smrti“ a po výdatných raňajkách sme sa
nachystali a vybrali na návštevu k Alžbete Báthoryovej na Čachtický hrad. Autá sme odparkovali v obci Višňové
a odtiaľ šli peši až hore spoznávať dnes celkom vkusne obnovenú zrúcaninu strážneho hradu. Okrem už
tradičného kvízu pre deti so sladkou odmenou sme sa mohli nadýchať výborného vzduchu nasýteného vôňou
lúk a čiernych borovíc, oddýchnuť si a opäť sa rozprávať a hrať. Po návrate na Súš sme sa pripravili na
opekačku, ktorú sme večer zakončili modlitbami, rozhovormi a zdieľaním sa o rôznych problémoch života,
výchovy, služby... No popri tom všetkom sme hľadali spôsob, ako sa navzájom vypočuť, povzbudiť a hľadať
cestu. Atmosféra ohňa a večera bola výbornou pozvánkou k večerným chválam a tiež k tichu a rozmýšľaniu.
Krásnym zavŕšením večera býval večerný puding pred spaním s názvom „skok do postele“. Ráno nás čakal
vrchol víkendu - deň Pánov - ktorý sme zasvätili nielen v účastníckom spoločenstve spolu s misionármi, ale aj s
ďalšími bratmi a sestrami, ktorí nás prišli navštíviť, a tak sme tento deň mohli prežiť v širšom kruhu Cirkevného
zboru. 1. stretnutie bola Detská besiedka v centre „Prameň“, kde sa deti hravou formou dozvedeli o postoji
kresťanov v Laodikei a po besiedke sme si zašli na Veľkú Javorinu, kde sme na lúke s krásnym výhľadom na
Moravu slávili Služby Božie v prírode spolu s Večerou Pánovou. Bol to nádherný duchovný zážitok, ktorý bol

vrcholom nášho spoločenstva (bolo nás 28) v osobnom stretnutí sa s Pánom Ježišom Kristom v Jeho Večeri. Aj
tam sme si najprv porozprávali vo výklade Božieho Slova o postoji Laodikejských kresťanov, ako aj o Božom
povzbudení k horlivosti, pokániu za čo nám Pán ponúka odmenu sedieť na Jeho tróne. Po záverečnej fotke na
hore sme sa vrátili naspäť do centra „Prameň“, kde nás čakalo osvieženie v podobe výborného obeda a kávy,
kde sme ešte v krátkosti zhrnuli dojmy a napokon sme sa postupne pobalili a rozišli do svojich domovov.
Jedinou nevýhodou, ktorú mal tento náš spoločný čas bolo, že trval tak krátko... Ale aj tak v nás zanechal
mnoho krásneho a túžbu stretávať sa a ísť ďalej. Vďaka Pánovi za tento čas!
• V tú istú nedeľu, 28.5.2016, sme v Hlohovci privítali na Službách Božích brata farára v.v., ThB. Milana
Hargaša, otca nášho bývalého brata administrátora, ktorý zastúpil nedeľné Služby Božie. Vďaka mu za to, a aj za
jeho elán!
• V nasledujúcom týždni sme ponavštevovali školy so žiadosťami o výučbu ENV, viacej nájdete v stĺpčeku na
strane 11.
• Taktiež sme sa v tomto týždni stretli na troch modlitbových večeroch, v pondelok v Sasinkove, v utorok v
Pastuchove a v stredu v Hlohovci, podobne ako v Tichom týždni, aby sme si otvorili srdcia voči Duchu
Svätému.
• V stredu, 31.5.2017, sme sa spolu so sestrou zborovou dozorkyňou zúčastnili seniorálneho stretnutia
predsedníctiev cirkevných zborov, za účelom príprav seniorálneho stretnutia k 500. výročiu Reformácie „Oslobodení Božou milosťou“ - ktoré bude 15.10.2017 v Modre - Kráľovej.
• V nedeľu, 4.6.2017, sme v našich kostoloch zasvätili 1. slávnosť Svätodušnú
• V nedeľné poobedie sme sa stretli v kostole v Hlohovci na 2. večeri s hosťom, ktorý bol zameraný na
možnosti zborovej diakonie práve v našom Cirkevnom zbore. Prednáškou a mnohými podnetmi nám poslúžila
Dr. Katka Šoltésová, ktorá pracuje na Ústredí Evanjelickej diakonie, práve na referáte zborovej diakonie.
Povzbudila nás v našej práci a predstavila nám rôzne môžnosti tímovej spolupráce a cestu pomoci v
maličkostiach, z ktorých môžu byť veľké veci. Ďakujeme jej za čas, ktorý nám venovala, ako aj všetkým tým,
ktorí pripravili občerstvenie a za podnetnú diskusiu.
• V piatok, 9.6.2017, nás čakala 1. Noc kostolov. Tá naša „úvodná“ bola v Hlohovci, začali sme ju večernými
Službami Božími, prezentáciou panelov o Reformácii a histórii ECAV na Slovensku a pokračovali sme
večerným filmom o Martinovi Lutherovi. Záver tohto večera patril diskusii a modlitbám.
• V sobotu, 10.6.2017, sme sa stretli na Pastuchovskom ihrisku na očakávanom Dni detí, ktorý sme
spoluorganizovali s obcou Pastuchov. Pre deti bolo pripravených veľa atrakcií, hier a skákací hrad. Po vyšantení
sme sa presunuli k poľovníckej chate na Hášoši, kde sme mali opekačku a čas na rozhovory. Opäť krásny čas a
vďaka Pánovi za všetko aj za počasie, my môžeme vykročiť ďalej do nových výziev pred nami...
• Vďaka Ti, Pane, za všetko! Ty buď Pánom našich životov! Všetko je milosť!
S láskou a žehnaním, Vaši duchovní
(neprešlo jazykovou korektúrou )

