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Univerzálny návod
na krásny rok 2016
Menej vzdychaj, viac spievaj,
menej k zemi, viac k nebu sa dívaj,
menej sa hnevaj, viac sa modlievaj,
menej sa mrač, viac sa usmievaj,
menej plánuj, viac podnikaj,
menej s ľuďmi, viac s Bohom počítaj
menej rozkazuj, viac blížnym slúž,
menej hovor o láske, viac miluj,
menej vyčítaj, viac povzbudzuj,
menej sľubuj, viac spĺňaj,
menej nariekaj, viac Bohu ďakuj,
menej pochybuj, viac dôveruj,
menej posudzuj, viac potešuj,
menej vrav, viac uvažuj,
menej sa vyhrážaj, viac odpúšťaj,
menej ber, viac dávaj,
menej kritizuj, viac pomáhaj,
menej o telesnú, viac o duchovnú
krásu dbaj,
menej sa chváľ, viac činom dokáž,

menej o terajšie, viac o večné
bohatstvo sa staraj.
Kto takto činí, bude šťastný
nielen tento rok,
ale celý život bude krásny.

Martin Riecky

Siloe – Zborový list
Milí priatelia, čitatelia zborového listu.

Vstupom do nového kalendárneho
roku 2016 prechádza aj náš Zborový

ecavlevice.sk

list niekoľkými zmenami. Koncom
roku 2015 sa úspešne zavŕšil jeho
XIV. ročník vydávania. Listoval som
si nedávno všetky ročníky a sledoval
som premeny tohto zborového
periodika. Prvé ročníky začínali
veľmi jednoducho, vo formáte A 4,
ktorý prinášal základné informácie
o konaní jednotlivých služieb Božích,
ako aj rôznych iných príležitostí.
Ročníkom VII. mení Zborový list
svoju úpravu, vychádza vo formáte
A 5,
v ktorom
sa
nachádzajú
základné
správy
a informácie
o uskutočnených
podujatiach
v cirkevnom zbore. Ročníkom XIII.
prichádza
k dramatickému
zväčšovaniu počtu strán, ako aj
prispievateľov.
Preto
pôvodné
označenie Zborový list prestáva
vystihovať názov tohto mesačníka,
pretože sa už jedná o niekoľko listov
formátu A 5. V redakčnej rade sa už
dlhší čas snažíme o skutočnosť, aby
sme mesačník nášho cirkevného
zboru ešte viac skvalitnili a to
sa týka aj jeho vonkajšej úpravy.
Rokom 2016, ročníkom XV.
vstupujeme do novej dizajnovej
podoby. Zostávame pri formáte A 5,
ktorý
bude
rozšírený
o nové
zaujímavé rubriky, aby bolo každé
číslo širokospektrálne a každý člen
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nášho cirkevného zboru našiel v ňom
„to svoje“, na čo sa bude vždy tešiť.
Najväčšia zmena sa týka už
samotného názvu Zborový list, ktorý
sme sa rozhodli premenovať názvom
SILOE. Ako sme sa k tomuto názvu
prepracovali? Najskôr si dovolím
priblížiť zopár momentov biblickej
histórie.
Siloe
bolo
jazero,
nachádzajúce
sa
v Jeruzaleme.
Napájala ho voda z prameňa Gihon,
nachádzajúcom sa na úpätí pahorku
v Cedronskom údolí, jediného zdroja
vody v Jeruzaleme. Na tomto mieste
bol Pánom Ježišom uzdravený slepý
človek. Keď sa umyl vo vodách jazera
Siloe, vrátil sa mu zrak a opäť videl.
V tejto udalosti je zachytených
niekoľko silných momentov.
Jazero Siloe ( v preklade
POSLANÝ), nemalo vlastnú vodu, ale
bolo napájané vodou z prameňa
Gihon. Rovnako aj náš časopis Siloe
nechce prinášať naše nedokonalé
ľudské slová. Chce na svojich
stránkach uverejňovať články, ktoré
budú plné živej vody, prameniacej
z jediného nevyčerpateľného zdroja,
Pána Ježiša Krista. Preto budeme
radi, keď každá duchovne smädná
duša po jeho prečítaní bude zvlažená
Božou nebeskou vlahou. Ďalším
momentom je skutočnosť, že vodou

jazera Siloe bol uzdravený Pánom
Ježišom slepý človek. Preto je pre nás
túžbou, aby náš mesačník bol
návodom, povzbudením, ktoré vedie
k duchovnému
uzdraveniu
z mnohých
ťažkých
problémov
života,
s ktorými
sa
musíme
vyrovnať. V nadpise nášho časopisu
Siloe je v písmene S zakomponovaný
symbol lutherovej ruže. Tento
evanjelický symbol je akoby ukrytý
v tomto písmene, ktoré trošku
symbolizuje biblické jazero Siloe.
Táto skutočnosť znázorňuje, že tento
mesačník chce prinášať našim
členom, ale aj širšej palete
obyvateľov nášho mesta články,
ktoré zodpovedajú našej evanjelickej
vierouke.
Zároveň
chcú
byť
dôkazom, že učenie Dr. Martina
Luthera si stále vážime a aj po 500
rokoch je neprestajne živé, mocné
a aktuálne. Ešte jeden posledný
moment, prečo sme sa rozhodli pre
tento nový názov. Kedysi v našom
cirkevnom zbore fungovala hudobná
mládežnícka skupina, ktorá nosila
rovnomenný názov Siloe. Preto sme
sa rozhodli tento názov oprášiť
a nadviazať naň.
Milí čitatelia, veríme že aj
v novom šate zostanete nášmu
mesačníku verní. Budeme radi, ak

doňho budete podľa vášho uváženia
prispievať
svojimi
radami,
postrehmi, či článkami. Budeme sa
veľmi tešiť. Rovnako vás prosíme
o modlitby, aby tento časopis si Pán
Boh používal v čo najväčšej miere na
oslovenie všetkých jeho čitateľov.
V mene redakčnej rady Vám všetkým
prajeme požehnaný nový rok 2016.
Za redakčnú radu Martin Riecky

Na prahu Nového roku
Nesmelo klopem na okno,
či môžem vstúpiť do dvier?
Prekročiť ešte mamin prah,
poláskať drahý tanier?

Spomínať aspoň, hosťom byť,
ako sme svorne spolu,
k modlitbe ako ku chlebu,
sadali k nášmu stolu.

A spolu v piesni hľadali,
kto podá sily k púti,
keď stará jazva jatrí sa
a srdce stále kvíli, smúti.

Dnes v tichu, v prázdnom tichu
sedím tu teraz s tými,
čo dávno mi už odišli
a cestou svietili mi.
Daniel Šovc
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Sociálne dôrazy
v novozmluvnej cirkvi
Prvá kresťanská cirkev bola
veľmi solidárna, v rámci ktorej sa
ekonomicky silnejší členovia starali
o ekonomicky slabších členov.
Vychádzalo sa zo zásad, že v cirkvi
nemali existovať núdzni (1 Kor 12,
26). Zdôrazňovalo sa, že je treba
pomáhať všetkým (aj chudobným),
ale treba sa starať hlavne o domácich
viery (G 6, 10). Navzájom si majú
všetci pomáhať (1 J 3, 17). Tí, ktorí
mali možnosť pracovať, mali potom
z čoho pomôcť chudobným ( Ef 4,
28). Prví kresťania verili, že ak by sa
starali iba o dušu a nesnažili sa
pomôcť riešiť aj sociálne podmienky
svojich spolubratov, potom by
prestali
byť
správnym
spoločenstvom
veriacich
ľudí.
Kresťania sa starali o biednych vo
svojej dobe, o vdovy, siroty a otrokov
a ľudí už neschopných práce. To bola
viera činná skrze lásku.
Tento
sociálny aspekt bol príťažlivý aj pre
pohanov, ktorí vyznávali „Ajhľa, ako
sa milujú“. Bol to celkom iný pomer
ku chudobným, aký preferovala
vtedajšia antická spoločnosť.
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Prví kresťania verili, že
kráľovstvo Božie sa týka nielen
vnútorného
života,
ale
aj
materiálnych potrieb človeka. Preto
prvokresťanské
bohoslužby
zahrňovali v sebe duchovné a telesné
sýtenie (Sk 2, 42, 46-47). Pri
každodennej Večeri Pánovej a s ňou
spojenej AGAPÉ - hostinou lásky, si
ľudia nosili jedlo z domu. Zároveň sa
očakávalo, že bohatší členovia sa
rozdelia s chudobnejšími. Ak sa tak
zo strany niektorých bohatších
kresťanov nedialo, apoštol Pavol to
ostro kritizoval. Prvokresťanská
hostina lásky AGAPÉ bola zároveň
formou starostlivosti o chudobných.
Popritom rozvinula prvá
cirkev aj ďalšie formy sociálnej
práce. V jeruzalemskom cirkevnom
zbore organizovali podľa Skutkov
apoštolov 6. kapitoly spoločné
stravovanie pre chudobné vdovy.
Táto prax sa ujala aj mimo
Jeruzalema. Ako vyplýva z 1 Tim 5,
9-16 to bolo organizované tak, že
vdovy, ktoré mali svoju rodinu, boli
ponechané
starostlivosti
svojej
rodiny. O skutočnú vdovu preberal
starostlivosť cirkevný zbor. K tomu
bola ustanovená služba diakonov.
Nešlo však iba o stravovanie. V cirkvi
nachádzali osamelé vdovy aj ďalšiu

sociálnu pomoc. Príkladom takej
sociálnej práce cirkvi pre osamelé
schudobnené vdovy bola Tabita (Sk
9, 35-41), ktorá šila pre ne šaty
zadarmo. Vdovy, o ktoré sa cirkevné
zbory starali, boli zapisované do
zoznamov (1 Tim 5, 9). Pritom
podmienkou zapísania do zoznamu
cirkvou podporovaných osamelých
vdov
bolo
splnenie
určitých
morálnych kritérií. (1 Tim 5, 9-10).

(pokračovanie na budúce)
Martin Riecky

Také boli Vianoce a závery
občianskeho roka po príchode
presídlencov
Koncom päťdesiatych rokov
náš cirkevný zbor bol v znamení
príchodu Slovákov dovtedy žijúcich
na Dolnej zemi. Celkovo do Levíc
prišlo 45 rodín, ktoré tvorilo 175
evanjelikov
s 99
deťmi
(bez
odpadlíkov). Mládež sa hneď chopila
možnosti rozvíjať spoločenský život
organizovaný aj už zosnulým bratom
G. Vecanom a formou hudobného
krúžku pod vedením nedávno
zosnulého brata Molnára. Zbor im
zadovážil príslušné hudobné nástroje.
Nehrajúca mládež sa zapojila do

činnosti
spevokolu
a menšie
i školopovinné deti do aktivít
nedeľnej besiedky pod vedením
sestry Heleny Zubiovej (mená ďalších
pani učiteliek sú zabudnuté). Tak, ako
v súčasnosti,
aj
vtedy
boli
organizované zborové zájazdy do
bratských cirkevných zborov, ale
pamätný je aj výstup na Sitno.
Nedeľná
besiedka
pripravovala
s deťmi
vianočný
program a na záver občianskeho roku
po večerných službách Božích všetka
mládež a niekoľko dospelých sa
presunuli do spoločenskej sály, kde
pán kostolník usilovne kúril do
veľkých železných kachlí. Tam sa
potom do príchodu Nového roku
a dlho do rána vyhrávalo napr. aj na
klavíri,
spievalo,
tancovalo
a recitovalo.
Zaujímavá je spomienka na
nebohého brata zubného lekára,
ktorý ako besiedkár sa k pani
učiteľke utiekal s otázkou, čo bude
s nimi (traja súrodenci), ak ich ťažko
chorá mamička umrie. Dostal
uistenie vo vieru v Pána Boha
modlitbami. Pán Boh ho vyslyšal
a doprial mamičke v zdraví si deti
vychovať. Rodina bez otca patrila
k tým, ktorým bol daný prísľub, že
Československá republika vybaví ich
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návrat zo zavlečenia do Ruska, ak sa 1870 sa stal správcom kancelárie
rozhodnú presídliť na Slovensko. súdu v Dolnom Kubíne.
S presídlením súhlasili, ale otcovia sa
Najznámejším dielom Janka
nevrátili.
Matúšku je text hymnickej piesne
Spomienky V. Mikulovej zapísala Ľ. Jancíková Nad Tatrou sa blýska, ktorý zložil pri
príležitosti odchodu 22 študentov
Janko Matúška
evanjelického lýcea v Bratislave v
marci 1944 na protest proti
* 10. január 1821, Dolný Kubín
odvolaniu Ľ. Štúra z postu
† 11. január 1877, Dolný Kubín
námestníka profesora, ktorý zastával
Narodil sa v roľníckej rodine a
namiesto
chorľavého
Juraja
navštevoval
Palkoviča. Prvé dve slohy piesne
ľudovú školu v tvoria štátnu hymnu Slovenskej
Dolnom
republiky.
Kubíne,
V nedávno
reprízovanom
gymnázium v
sloven-skom trojdielnom televíznom
Gemeri a
filme ANIČKA JURKOVIČOVÁ bol
následne
zachytený aj moment, keď študenti
evanjelické
Evanjelického
lýcea
konskými
lýceum
povozmi vzdorovito odchádzali
v Bratislave.
z Bratislavy do Levoče. Spomínaný
V Bratislave sa tiež stal Janko rozdával spolužiakom ručne
členom Ústavu reči a literatúry rozpísaný text básne s poznámkou,
československej. V roku 1944 z lýcea že ho budú spievať
na nápev
odišiel na protest proti prepusteniu ľudovej piesne „Kopala studienku,
Ľudovíta Štúra a vrátil sa na Oravu, pozerala do nej“. Podobné výzvy,
kde pracoval ako vychovávateľ v divadlá pomáhala rozpisovať aj
Oravskom Podzámku. V roku 1848 panna
Anička,
uvedomelá
spoluorganizoval
slovenské národovkyňa
a dievčenský
idol
národnooslobodzovacie hnutie na Štúrových poslucháčov. Slovenská
Orave. Po skončení povstania sa na mládež totiž v polovici 19. storočia
krátky
čas
vrátil
k
práci ešte nemala k dispozícii písací stroj,
vychovávateľa, od roku 1851 nie to ešte počítač.
pracoval v štátnej službe a v roku
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W. A. Mozart

Nebude odpustené takým,
ktorí boli povolaní hovoriť Slovo
posvätné,
ale mlčali v čas Hodov božích,
januára a beda všetkým, ktorí nemali hodín
260 sviatočných
a bez bázne chodili hovoriť do chrámov
od
Slova.

27.
uplynie
rokov
narodenia tohto
hudobného
génia, ktorý síce
žil bohémskym
životom,
ale
skomponoval množstvo nádhernej
hudby,
ktorá
s obľubou
znie
predovšetkým
v kostoloch
a na
koncertoch vážnej hudby.

A blažení sú tí,
čo v chrámoch zbožne poslúchajú Slovo
posvätné
a vídajú záblesky Jeho.

Ivan Krasko

Ivan Krasko: Otcova roľa

Zo známych zdrojov zostavila Ľ. Jancíková

Kritika
(Z reči v nížinách)

Boli, čo v chrámoch hovorili,
a boli, čo v chrámoch poslúchali.
Blahoslavení sú, ktorí hovorili
a nepovedali viac, než čo povedať mohli
vo dňoch sviatočných.
Spasení budú tí, ktorí nepovedali všetko,
čo vedieť sa domnievali,
a zatratení, ktorí hovorili viac,
ako povedať mali na dni sviatočné.

Pokojný večer na vŕšky padal,
na sivé polia.
V poslednom lúči starootcovská
horela roľa.
Z cudziny tulák kročil som na ňu
bázlivou nohou.
Slnko jak koráb v krvavých vodách
plá pod oblohou.
Strnište suché na vlhkých hrudách
pod nohou praská.
Zdá sa, že ktosi vedľa mňa kráča –
na čele vráska,
v láskavom oku jakoby krotká
výčitka nemá:
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- prečo si nechal otcovskú pôdu?
Obráncu nemá!
Celý deň slnko, predsa je vlhká
otcovská roľa.
Stáletia tiekli poddaných slzy
na naše polia,
stáletia tiekli – nemôž´byť suchá
poddaných roľa,
darmo ich suší ohnivé slnko,
dnes ešte bolia.
Z cudziny tulák pod hruškou stál som
zotletou spola.
Poddaných krvou napitá pôda
domov ma volá...
A v srdci stony robotných otcov
zreli v semä...
Vyklíčia ešte zubále dračie
z poddaných zeme?
Ivan Krasko

Postrehy zo seniorátneho stretnutia
presbyterov DNS v CZ Iža
dňa 21. novembra 2015

Stretnutie sa konalo v duchu
témy: „Ako niesť radostnú zvesť
evanjelia do dnešného sveta“.
Veľmi zaujímavú prednášku
na túto tému mal Mg. Miroslav
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Hvožďara PhD. Zborový farár v CZ
Vrbovce a tiež senior Myjavského
seniorátu. V úvodnom slove Božom
z Ev. Marka 2 kap. 13 – 17 verš,
rozviedol svoje úvahy a skúsenosti
z pastoračnej činnosti v pomere
veľmi náročnom pracovisku – na
kopaniciach, kde má 94 usadlostí,
ktoré navštevuje a prináša slovo
Božie do malých spoločenstiev a do
rodín.
Ľudia sú dnes veľmi často
smutní, zachmúrení, vystresovaní,
dezorientovaní, bez nádeje pomoci
a lásky spolubratov. Senior M.
Hvožďara demonštroval na príklade
Pána Ježiša jeho neúnavné putovanie
za
stratenými
ľuďmi.
Svoje
„unavené nohy“, ktoré prešli neraz
veľké vzdialenosti, neľutoval, lebo
mu išlo o záchranu človeka. Brat
senior Hvožďara kládol dôraz na
väčšiu aktivitu našich bratov farárov.
Je potrebné vyjsť z chrámov, fár a ísť
spolu s presbytermi či dozorcami na
miesta, kde sa stretávajú ľudia vo
väčšom počte. A to i napriek tomu,
že niekedy sú to aj také miesta, ktoré
by veľmi „zbožní ľudia“ nepovažovali
za príliš vhodné. Aj na takých
miestach by sa mala robiť misia
a šíriť slovo Božie. Keď Pána Ježiša
odsudzovali a kritizovali farizeji, že

chodí na miesta, ktoré neboli
kresťanské On im povedal: „Zdraví
nepotrebujú lekára, ale nemocní.
Neprišiel som volať spravodlivých,
ale hriešnych ku pokániu.“
Cirkev, ktorá zostáva strnulá,
uzavretá iba v chrámoch, nerastie.
Jedine „cirkev kráčajúca“, všímajúca
si aj jednotlivcov bez akýchkoľvek
predsudkov má dnes predpoklad byť
Živou Cirkvou.
Tie „unavené, no i radostné
nohy“, ktoré navštevujú rodiny,
ktoré ich čakajú, by potrebovali aj
naše cirkevné zbory.
Dajme si otázku: Kde je bieda
našich
cirkevných
zborov
a spoločenstiev? Presbyter by mal
byť aj ten, ktorý sa nehanbí
pomodliť, ktorý nesie svoju cirkev na
modlitbách, navštevuje modlitebné
spoločenstvá, je akoby pravou rukou
svojho
zborového
farára
a cirkevníkov.
Buďme teda radostní v Pánu
Ježišovi, veď On je náš Spasiteľ!
Krásne hovorí o radosti aj náš veľký
básnik J. Smrek: „Oj, v živote toľká
krása skrytá, že vlastne hlúpe je tvár
robiť kyslú pred húfmi ľudí večne
zápasiacich. Zápasiť treba. Neujsť
nikdy z boja. Nebáť sa rán, že sa

snáď nezahoja. Nepatriť nikdy medzi
NEVERIACICH. A milovať.
Evanjelici v obci Iža, ktorá
patrí
do
cirkevného
zboru
v Komárne, má postavený malý
kostolík. Základný kameň bol
položený v roku 2007 pri 50. Výročí
príchodu Slovákov z Békešskej Čaby.
V roku 2013 bol vysvätený a patrí
do CZ Komárno. Cirkevníci v Iži – nie
veľkým počtom – asi 150 členov, sú
veľmi obetaví a svoj kostol si
postavili aj z vlastných zbierok
a milodarov. Našli sa aj takí, ktorí
darovali 40 tis. Sk (stará mena) alebo
dali do daru aj vlastný dom.
Samozrejme prispela aj obec
a partnerská cirkev z USA. No
najväčší podiel majú samotní Ižania.
V kostolíku ešte stále treba čo-to
dorábať. Chýbajú lavice, kazateľnica,
kúrenie a pod. Veriaci kresťania –
evanjelici v Iži však veria, že
s pomocou Božou sa im podarí
postupne zveľadiť ich Boží stánok.
Modlime sa s nimi spoločne, aby mali
dostatok sily, zdravia a nech Pán Boh
im pridáva ďalších ochotných
spolupracovníkov
a verných
evanjelikov.
E.G.
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Večera Pánova
pre imobilných
Tak, ako vlani, aj tohto roku
na Mikuláša sme sa my, ťažko
kráčajúci
stretli
v zborovej
miestnosti, aby nám brat farár
poslúžil Večerou Pánovou. Bolo nás
síce menej ako pred rokom, ale
prijímanie posväteného chleba a vína
bolo pre nás slávnostné, lebo Kristus
z nebies výsosti k nám sa hriešnym
znížil, podal ruku z milosti, aby nás
povýšil.
Po duchovnom nasýtení sme
pokračovali vo fyzickom formou
konzumovania výbornej kapustnice
z hrnca šéfkuchára brata Pomotyho.
Nebol by však úspešný, keby nemal
po boku ochotné sestry zo
spevokolu, ktorý nám zaspieval zo
svojho repertoáru. Vďaka patrí
všetkým sestrám a bratom, ktorí
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nám
pripravili
požehnané
popoludnie
aj
pri
sladkých
koláčikoch.
Ľ. Jancíková

Výlet do Jabloňoviec
V piatok
11.
decembra,
skupinka z nášho zboru v spolupráci
s občianskym združením Miesto
v dome
a Cirkvou
bratskou
zorganizovala výlet do Jabloňoviec
s prenocovaním pre 12 tínedžerov
z Ladislavovho dvora. Výlet bol
zameraný
na
nadviazanie
priateľstiev,
rôzne
aktivity
a rozhovory s mladými. Decká boli
ozaj super a zapájali sa do programu.
Prešli sme vianočným príbehom,
zamysleli sme sa nad Slovom,
nechýbali ani modlitby. Našli sme si
čas aj na futbal, prechádzky dedinou
a na návštevu stajne s koňmi. Miška

nám ukázala nové tanečné zostavy,
ktoré sa vedúci aj mládež snažili
napodobniť. Deti boli veľmi usilovné
a pracovité a pomáhali pri všetkom,
čo bolo treba – príprave dreva,
príprave
jedál
a záverečnom
upratovaní.
Všetci zúčastnení, mládež aj
vedúci boli z pobytu nadšení.
Dokonca, keď sme odchádzali, jedna
zo zúčastnených sa ma spýtala, či by
sme nemohli zostať ešte jednu noc.
Verím,
že
každé
dieťa
si
z Jabloňoviec
odnieslo
okrem
vianočného darčeka aj niečo iné,
niečo viacej.
Presne tak, ako sme si odtiaľ
odniesli niečo aj my – Peťo, Dali,
Miška a ja… Myslím, že nebudem
hovoriť iba za seba, keď poviem, že
už sa teším na budúce podobné
akcie.

Meduškina rozprávka

Ako sa to začalo
Na
storaké
ochorenia
trpievame
všetci.
Zvieratká
i chrobáčiky, deti, aj ich mamy.
A veru si od bolesti môžeme pomôcť
sami. Keď zbieram peľ na
kvetinkách, šepkajú mi často, aký
liek im do listov a do kvetov dal Boh.
Len ich treba nazbierať a navariť
čaju. Každému, kto čajík pije
k zdraviu pomáhajú. Jeden lieči
prechladnutie,
druhý
bolesť
v brušku, iný zase rany hojí a zápaly
v ušku.
No ja by som vedieť chcela,
ktorá byľka núka taký liek, čo chorý
na ňu čaká. Opýtam sa všetkých
Juraj Uhrinčať kvietkov, dopodrobna zistím, čo sa
kvetom lieči a čo vzácnym lístím.
Keď mi každý kvietok povie všetky
svoje taje, namiešam z nich vzácny
medík a kto sa ho naje, bude dobrý
ako cukor, poslušný a zdravý.
Na druhý deň včielka malá rýchlou
poštou odkázala všetkým kvetom po
chotári:
Budem zbierať od vás správy proti
čomu liek sa varí z vašich listov,
z vašich kvetov. Pripravte si, prosím,
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preto dôkazy o uzdravení a o tom
ako vaša sila všetkých zlých na
dobrých zmení. Zdravie to je poklad
zlatý, to sa ničím nezaplatí. Chráňte
si ho za mlada, nebýva zaň náhrada.

dvore ležal na zemi. Keď ho našla,
dnu ho vzala, medovinou natierala
a hľadala, ktorá z mnohých byliniek
na takéto prechladnutie bude liek.
Lipový kvet v kúte šepká: Ja to
skúsim, Medulienka. Prechladnutia
a zápaly priedušiek, na
to som ja osvedčený,
starý liek. Horúčku mu
znížim razom, slniečko
mi dalo silu proti
mrazom. Tak Meduška
lipový kvet varí, varí,
Bzuk ho pije, priedušky
si nad ním parí. Na tretí
deň, aký zázrak, už sa moce. Slabý je,
no zdravý bol už na Vianoce. Keď sa
potom chrobáčiky pod stromčekom
zišli, Bzuk bol zase stredobodom
a bol na to pyšný. Drobné lienky
narátali spolu vločiek dvesto,
obsadili v tej súťaži prvé miesto.
Meduška im za škatuľu medovníkov
dala. Bzuk sa ozval, že to výhra malá,
že on vyhral svoje zdravie, ktoré pre
truc hlúpy ľahkovážne stratil. Ku
Meduške srdce jeho povďačnosťou
kypí. Preto v lete nazbiera si veľa
kvetu z lipy. Bola radosť, veselosť,
vrteli sa páry. A vonku sneh sa sype,
striebristo im žiari.

Lipový kvet
Domov, chrobáčiky
domov! Opadalo lístie
stromov, zima krášli lesné
stráne, inovatku sype na
ne.
No
chodníčky
striebrom skvúce nie sú na
prechádzky súce, stačí po
nich krátka púť a môžete
prechladnúť. Schovajte sa za
oblôčky, budú padať snežné vločky,
rátajte ich deň a noc. A kto najviac
napočítal do Vianoc, ten dostane
prvú cenu od Medušky za odmenu.
Ponáhľa sa chrobač razom do
chyžiek pred tuhým mrazom.
Okienka však malé majú, všetci sa
k nim nepopchajú. U čmeliakov hneď
je krik. Veď poznáte, aký je Bzuk
nespratník. Poodtískal všetkých
bokom a sám zostal pod oblokom. To
by dojalo aj kremeň. Odpásal si
čmeliak remeň a šiel robiť poriadky.
A zlostný Bzuk ušiel z domu.
Nikto nevie, kam sa pratal a či
ozaj vločky rátal, no o dva dni ako
cencúľ zmrazený v Meduškinom Meduškine rozprávanie čakajte aj nabudúce.
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Poznajkovo

LEGENDA KU HREBEŇOVKE
1. Nanesená vrstva. 2. Dievčenské
meno (21.8.). 3. Zachraňuj (ľudovo).
4. Nemilosrdne, tvrdo. 5. Mužské
meno (1.11.). 6. Miesto, kde položili
malého Ježiška. 7. Dúfanie. 8. Bije
niekoho. 9. Raj. 10. Mužské meno
(24.4.). 11. Otrocká krajina Izraelcov.
12. Mláka. 13. Abrahámov syn. 14.
Ježišov zradca. 15. Koniec modlitby.
16. Krík, ľudovo. 17. Izákova
manželka. 18. Orgány zraku. 19.
Manželka Abrahámova. 20. Zimný
odev. 21. Prvý muž.
Tajnička skrýva udalosť, keď ľudia
začali počítať roky od jednotky. Náš
letopočet sa teda počíta od .....

HÁDANKA
Ako sa volá kniha kníh? Koľko zmlúv
obsahuje? Tie zmluvy dohromady
majú 66 kníh. Koľko kníh má Stará
a koľko Nová zmluva?
Legenda k minisudoku

Doplňte do prázdnych políčok čísla 1
až 4 tak, aby sa rovnaké neopakovali
v stĺpcoch ani v riadkoch.

Minisudoku
4
1
2
4
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Evanjelické služby Božie v médiách
počas mesiaca január
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko a
Regina – spravidla každú 4. nedeľu v
mesiaci o 9:05 hod.

24. januára –Trnava (BAS)

Životného jubilea sa dožívajú

65 Mária Horniaková
70 Ľubica Vydrová
75 Dušan Macák
80 Alžbeta Krajčovičová
80 Ladislav Kronka
85 Kotrusová Lýdia
85 Amália Udvardy-Liptáková

Zo zborových matrík
Pochovaní boli:
Anna Vydrová, 76. rokov Levice
4. decembra
Jarmila Kozárová, 78 r. Psiare,
11. decembra
Pavol Leška, 87 r. Levice,
14. decembra
Lídia Kotrusová, 84.r. Malý Kiar,
17. decembra
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Alexander Bakovka, 81 r. Levice
21. decembra
Ing. Vladimír Starek, 47 r. Štúrovo
22. decembra
Aliančný modlitebný týždeň
10. – 16. januára
Téma: Vitajte doma

Začiatok na všetkých miestach:
18.00 hod

NEDEĽA
10. januára Evanjelický kostol
Roman Neuman
(kazateľ Cirkvi bratskej)
Lukáš 15,11
PONDELOK
11. januára Evanjelický kostol
František Dankovics
(kazateľ Apoštolskej cirkvi)
Lukáš 15,12

UTOROK
12. januára Evanjelický kostol
Tibor Banský
(kazateľ Bratskej jednoty baptistov)
Lukáš 15,13-16
STREDA
13. januára Kostol reformovanej
cirkvi
Ondrej Garaj
(riaditeľ JPK)
Lukáš 15, 17 - 20 a)

ŠTVRTOK
14. januára Modlitebňa Cirkvi
bratskej
Gyula Kassai
(farár Reformovanej cirkvi)
Lukáš 15, 20 b+c)

Stretnutia v zbore

Ranné modlitby
v mládežníckej miestnosti
utorok 5:30-7:45h
PIATOK
a štvrtok 6:30-7:45h
15. januára Modlitebňa Cirkvi
Spoločenstvo sestier vo viere
bratskej
utorok 10:00 h
Martin Riecky
Biblická hodina
(farár Ev.a.v. cirkvi)
streda 17:00 h
Lukáš 15, 21-24)
Nácvik zborového spevokolu
streda 16:00 h
SOBOTA
Modlitebná skupinka
16. januára Modlitebňa Cirkvi
piatok 18:00 h
bratskej
Konfirmačná príprava
Koncert KIDS CONTINENTAL
piatok, 1. ročník 15:00 h
Piatok, 2. ročník 16:00 h
Stretnutie mládeže
Pozvánka
sobota 17:00 h
Silvestrovský večer
Detská besiedka
nedeľa 10:00 h
Pozývame
Stretnutie SEŽ
k uzavretiu roka 2015 3. nedeľa 15:00 h /17. 1./
v spoločenstve bratov Stretnutie rodinného spoločenstva
v CZ Levice
a sestier CZ Levice.
4. nedeľa 16:00 h /24. 1./
Neformálny
Silvestrovský večer na
fare začne od 18:00
hod (po skončení Služieb Božích). Prísť Tajnička: Narodenia Ježiša Krista
je možné aj priebežne. Občerstvenie
formou „kto čo prinesie“.
Informačný mesačník Cirkevného zboru Evanjelicekj cirkvi a.v. na
Slovensku Levice. Vydané len pre vnútrozborovú potrebu. Časopis Siloe
pripravuje redakčná rada v zložení: brat farár Martin Riecky, Martin
Drdoš ml., Ján Skorka, Ľudmila Jancíková, grafické spracovanie: Zdenka
Výbochová. Svoje príspevky môžete zasielať na e-mail: levice@ecav.sk 15

Služby Božie
Január 2016
1. 1.

Nový rok
Téma: V Ježišovom mene
10:00 hlavné služby Božie, Levice
3. 1.

Nedeľa po novom roku
Téma: Cez ťažkosti k radosti
8:30 služby Božie v Tlmačoch - Lipníku (Centrum voľného času)
10:00 hlavné služby Božie s Večerou Pánovou, Levice
14:00 služby Božie v domove dôchodcov Fénix
6. 1.

Zjavenie Krista Pána mudrcom
Téma: Sláva Pánova
10:00 hlavné služby Božie, Levice
10. 1. 1. Nedeľa po Zjavení
Téma: Ježišov krst
8:30 služby Božie v Horši
10:00 hlavné služby Božie, Levice

17. 1. 2. Nedeľa po Zjavení
Téma: Ježišova prítomnosť, posväcuje domácnosť
8:30 služby Božie v Tlmačoch - Lipníku (Centrum voľného času)
10:00 hlavné služby Božie, Levice
15:00 Stretnutie SEŽ
24. 1. Deviatnik
Téma: Nezaslúžená Božia milosť
10:00 hlavné služby Božie, Levice
16:00 stretnutie ROS v CZ Levice
31. 1. Po Deviatniku
Téma: Dar Božieho slova
8:30 služby Božie v Horši
10:00 hlavné služby Božie, Levice
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