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Keď srdciach horí oheň Ducha – nadšenia a zápal pre Božie veci!
Kázeň zborovej farárky prednesená na 2. slávnosť svätodušnú 6. júna
„Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností“ (Zachariáš 4, 6).
Tento verš možno nájsť napísaný nielen v Biblii, ale
aj na múroch synagóg alebo kresťanských kostolov,
alebo na menore – židovskom sedemramennom
svietniku
pred
izraelským
parlamentom
v Jeruzaleme. Prorok ohlasuje moc Ducha Svätého ,
pričom hovorí o tej sile z neba niečo veľmi zásadné a
podstatné: Duch Svätý nie je ako ľudská sila
reprezentovaná vojskom či armádou, ba dokonca je
s ňou v ostrom protiklade.
Slová proroka Zachariáša boli vyslovená približne
500 rokov pre príchodom Pána Ježiša. Bolo to ťažké
obdobie v dejinách židovského národa, ktorý sa
vrátil z babylonského zajatia a usiloval sa
o duchovnú obnovu. Aká by to bola duchovná
obnova bez chrámu? Keďže pôvodný chrám bol
zborený, bolo treba vybudovať nový. Navrátilci sa
síce pustili do stavby chrámu v Jeruzaleme hneď po
návrate zo zajatia, no ani po 18 rokoch, ktoré
uplynuli od návratu, chrám ešte stále nebol
dokončený. Práce sa zastavili pre nedostatok
financií, stavebného materiálu a aj pre prekážky zo
strany nepriateľov. A tiež prvotné nadšenie a zápal
pre Božie dielo sa u ľudí vytratili. Pred Božím
dielom ľudia uprednostňovali svoje osobné sebecké
záujmy. Chrám nedostavali, no mali postavené
vlastné murované domy a usilovali sa o hmotné
zabezpečenie vlastných rodín. Do tejto situácie
duchovnej stagnácie Boh takto prehovoril
prostredníctvom proroka: „Nie vojenskou mocou a
silou, iba ak mojím Duchom! vraví Hospodin
zástupov.“
Prorocké slová boli adresované celému poexilovému
židovskému zboru a v ňom osobitne jeho vodcovi,
miestodržiteľovi Zerubábelovi, ktorý stál na čele
stavebných prác. Bol to schopný vládca-kráľ, zo
slávneho kráľovského Dávidovho rodu. Chybou však
bolo, že Zerubábel sa pri duchovnej obnove spoliehal
na ľudské prostriedky a duchovnú obnovu si chcel
vynútiť zvonka: zvýšením poplatkov (daní),
sprísnením zákonov či dokonca sa usiloval
vybudovať armádu proti nepriateľom, ktorí robili
prekážky pri stavbe chrámu. Ľudovo povedané
Zerubábel „zatlačil na pílu.“ Myslel si, že silou a
tlakom zvonka strhne ľudí pre zápal a nadšenie pre
Božiu vec, no nič zásadné sa nestalo. Lebo veľké
veci a zmeny sa nedejú ľudskými príkazmi a tlakmi
zvonka. Veci dáva do pohybu a zmeny k lepšiemu
pôsobí Boží Duch, keď sa dotýka ľudského srdca a
mení zmýšľanie ľudí. No nielen fyzicky, tým, že
prídu do kostola, ale vo svojom vnútri, v srdciach sa
úprimne obrátia k Bohu. Skutočné pokánie

a následná zmena zmýšľania a života je dôsledkom
pôsobenia Ducha Svätého.
Prostredníctvom proroka Boh chcel priviesť k pokániu aj samého vodcu Zerubábela, aby poznal, že
aktivity, ktoré podniká, nie sú Božou cestou, ktorá
by viedla k duchovnej obnove zboru. Duchovnú
obnovu nemožno dosiahnuť vonkajším tlakom,
vynútenou poslušnosťou či dokonca násilím. Veľké
veci sú výsledkom pôsobenia neviditeľnej moci
Ducha, ak sa človek pre túto silu z neba otvorí. Koho
sa Boží Duch dotkne, ten spoznáva seba ako
hriešnika pod Božím súdom, celkom odkázaného na
Božiu milosť v Ježišovi Kristovi. Dojatý láskou
Božou v Kristovi si prizná svoju bezmocnosť
a neschopnosť k dobrému životu a zatúži po novom
lepšom živote s Božou pomocou – z moci Ducha
Svätého.
Bratia a sestry! Aj my, ktorí sa dnes usilujeme o d uchovnú obnovu rodín a aj duchovného domu cirkvi,
si potrebujeme stále a znova pripomínať a veriť
tomu, že požehnaná zmena pomerov neprichádza
zvonka v dôsledku ľudských príkazov. Aj dnes platí
prorocké slovo: Nie ľudskou mocou ani silou!
Ľudská sila – to je vôľa, chcenie. Hoci sú úprimné,
nestačia na to, aby sa veci dali do pohybu. Poznáme
to aj z vlastnej skúsenosti. Veľa chceme, veľa sa
snažíme, organizujeme, no prešľapujeme na mieste.
Neposúvame sa dopredu. V cirkvi to jednoducho
mocou – rozkazmi a silou – nejde. Zárukou
duchovnej obnovy a požehnaného rastu cirkvi nie sú
vzdelaní, šikovní, organizačne schopní duchovní a
členovia cirkevných zborov ani ľudskí vodcovia, ale
jedine Duch Svätý. Na Jeho silu a pomoc, na J eho
múdrosť a radu sa máme spoliehať. Ním sa
potrebujeme nechať v osobnom živote a aj v cirkvi
viac viesť. Tam, kde je Boží Duch, tá skrytá
neviditeľná sila prítomný ako láska Božia rozliata
v premenených srdciach kresťanov, tam sa cirkev
stáva fungujúcim, rastúcim a živým spoločenstvom
lásky. Ľudia sa ochotne zdieľajú so svojimi darmi –
schopnosťami, predbiehajú sa v obetavosti, sú
iniciatívni, netreba sa im prosiť a naliehať na nich.
Tam v srdciach horí oheň nadšenia a zápal pre Božiu
vec!
Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Čím viac sa otvoríme pôsobeniu tej sily v Duchu
Svätom z neba a čím túžobnejšie o dar Ducha
Svätého budeme prosiť, tým viac z tej moci z neba
prijmeme. Tak sa modlime, prosme: Príď Duchu
Svätý a naplň nás. Amen

Dobrá správa sa nesie,
deviataci zo ZŠ na návšteve v „Zelenom lese“...
V rámci vyučovania dejepisu na základných školách munskými vojakmi) a ich príkaze evakuovať
v Modre zorganizovala pani zborová farárka obyvateľov Modry do okolitých obcí, čo trvalo 11
s vedením škôl náučnú návštevu dvoch skupín týždňov a spôsobilo obyvateľom mnoho problémov.
žiakov v bývalom dome rodiny Grünwaldovcov – Aby som žiakom skonkrétnil a trochu podfarbil
v „Zelenom lese“. Po jej prednáške o holokauste svoje rozprávanie, doplnil som ho historickými
a videoprojekcii o vzniku tohto nášho malého múzea predmetmi zo svojich zbierok. Priniesol som im
som stručne i ja porozprával žiakom a ich učiteľom platidlá – bankovky a mince z čias Slovenského
niekoľko príbehov o histórii našej obce z čias štátu, vojenské pamiatky – prilby z druhej svetovej
2. svetovej vojny. Čerpal som samozrejme z Dejín vojny (nemeckú, ruskú a anglickú), nábojnice, poľné
mesta Modry a tiež z rozprávania mojich rodičov, fľašky, slovenský bodák a zvyšok (uzáver) rozrepríbuzných a známych, ktorí skrývali a pomáhali zanej vojenskej pušky, ktorú sme našli pri čistení
zachraňovať niekoľko židovských rodín počas Moravcovej studne.
holokaustu za Slovenského štátu. Spomenul som Žiaci oboch skupín pozorne počúvali a mal som
pána farára Dérera z Modry, pána farára Petríka dojem, že ich aj celkom zaujali prinesené exponáty.
z Kráľovej, rodinu Ružekovcov, môjho otca.
Myslím si, že aktivita našej pani farárky v tejto
Z vojnových udalostí som hovoril o páde ame- oblasti prinesie v budúcnosti požadované „ovocie
rických lietadiel v našich horách po bombardovaní poznania“, lebo medzier a nedostatkov v poznaní
Apolky v Bratislave, o organizovaní partizánskych regionálnej histórie u nás je stále dosť a žiakov je
skupín v Malých Karpatoch, o príchode sovietskych treba s ňou oboznamovať.
osloboditeľov (Malinovského armády spolu s ruJozef Trtol
_______________________________________________________________________________________

Niekoľko myšlienok zo 103. žalmu
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja,
Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje
všetky tvoje choroby. Život ti vykupuje z hrobu...
radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí
Žalm sa začína dobrorečením Hospodinovi, vzdaním
pokánie, ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými,
vďaky. Pojem „moja duša“ predstavuje bežný
ktorí nepotrebujú pokánie.“ Pán Ježiš strateného –
hebrejský výrok, ktorým človek oslovoval seba
hriešneho človeka hľadá a keď ho nájde, hriešnik
samého. Žalmista sám ďakuje za to, čo dostal od
činí pokánie. Pokánie znamená zmenu zmýšľania –
Hospodina. Menuje konkrétne požehnania, resp.
úplnú premenu života – človek ľutuje svoje hriechy,
spomína to, čím jeho osobne Hospodin požehnal:
svoj starý spôsob života a túži po novom – po živote
On odpúšťa ti všetky tvoje viny
s Kristom, po modlitbe, spoločenstve s Ním. Človek
Prvým bodom, ktorý žalmista uvádza, je vďaka za je tak duchovne uzdravený a jeho život nadobúda
odpustenie. To si váži najviac, pretože skrze nový, lepší zmysel.
odpustenie nám Boh dáva spasenie, resp. večný
Život ti vykupuje z hrobu
život. V živote sme vykonali, konáme a ešte aj
Skrze odpustenie, resp. uzdravenie od hriechov Boh
vykonáme mnoho hriechov a za to si zasluhujeme
človeka vykupuje z hrobu. Prostredníctvom Krista,
večnú smrť. Boh nám však v Kristovi odpustil
v ktorom sa Boh k nám sklonil, nás Hospodin
hriechy a viac ich nespomína. To je tým
prenesie zo smrti do života. Život nám vykupuje
najvzácnejším darom, za ktorý máme ďakovať.
z hrobu. Nikomu, kto úprimne dôveruje Kristovi,
Nekonečnú rozsiahlosť Božej milosti je najlepšie
nedovolí večne zahynúť. Hrob pre znovuzrodeného
vidieť na tom, ako odpúšťa hriechy.
človeka neznamená koniec, ale začiatok. Pre
On uzdravuje všetky tvoje choroby
každého verného sa smrťou začína niečo nové,
Žalmista si uvedomuje, že ho Hospodin uzdravil. Má lepšie a dokonalé – spoločenstvo s Bohom v Jeho
na mysli skôr duchovné uzdravenie, aj keď nemožno kráľovstve.
vylúčiť aj fyzické. Vyznáva, že Boh ho uzdravil,
Z kázne sestry kaplánky v CZ Poltár Mgr. Simony
resp. očistil od všetkých jeho hriechov a viac si na
Devečkovej, PhD., ktorá bola prednesená v Evanj.
ne nespomína. Podobenstvo o stratenej ovečke sa
kostole v Modre-Kráľovej v 3. nedeľu po Sv. Trojici
končí jej nájdením. Pán Ježiš hovorí: „... taká bude

Čo nám ukázalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v našom CZ
V predchádzajúcom čísle nášho časopisu sme priniesli analýzu
výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2021 v Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku. V tomto čísle prinášame
výsledky v Modre a v našom CZ..
K 1. 1. 2021 mala Modra 9 346 obyvateľov. Z nich
sa k Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa
prihlásilo 1 584 obyvateľov, čo je 16,95 %. Tento
údaj sa týka obyvateľov celej Modry vrátane jej
miestnych častí – Kráľovej, Harmónie a Piesku.
Nezohľadňuje skutočnosť, že v Modre máme dva
samostatné cirkevné zbory – CZ Modra a CZ ModraKráľová. Číslo 1 584 je teda súčtom evanjelikov,
ktorí patria do obidvoch cirkevných zborov, pričom
do pastorálneho obvodu nášho CZ Modra-Kráľová
patria evanjelici z Kráľovej, Harmónie a Piesku.

obvodu CZ, čo je viac ako jedna štvrtina (takmer
26 %).
Sčítanie obyvateľov v r. 2021 nám poskytuje údaje
o počte evanjelikov, ktorí sa prihlásili k Evanjelickej
cirkvi a. v. na Slovensku v jednotlivých diasporách
a môžeme ich porovnať s počtami, ktoré evidujeme
v našom CZ. Pre ilustráciu uvádzame aj údaje zo
sčítania obyvateľov v rokoch 2001 a 2011, aj keď nie
sú úplné – chýbajú údaje za Štefanovú.
Tabuľka 2 Diaspory

Pri uvedení údaja o počte evanjelikov, ktorí patria do
pastorálneho obvodu cirkevného zboru ModraKráľová, vychádzame preto z počtu platičov
cirkevného príspevku. Keďže na Kráľovej a v Harmónii vyberáme cirkevný príspevok osobne pri
návšteve domácností, uvedený údaj pokladáme za
reálny.
Z celkového počtu 1 584 evanjelikov v Modre sa
k nášmu cirkevnému zboru hlási 419 členov (t. j.
26,45 % zo všetkých evanjelikov v Modre). Z toho
417 býva v Kráľovej a Harmónii a 2 rodáci bývajú
v Modre, teda mimo pastorálneho obvodu.
Okrem 2 členov z Modry evidujeme ešte ďalších 79
členov mimo pastorálneho obvodu, čo je spolu 81
členov. Členmi nášho zboru zostávajú totiž aj mnohí
rodáci, ktorí sa síce odsťahujú z Kráľovej, nechcú
však zrušiť väzby s cirkevným zborom, aj keď podľa
miesta bydliska patria do iného cirkevného zboru. Sú
to naši rodáci žijúci v Modre, Vinosadoch, Bratisla ve, Pezinku, Malinove, Leviciach, Slovenskom
Grobe, Tomášove a v Prahe. V takých prípadoch si
musia vyžiadať súhlas s výnimkou členstva cez
seniorský úrad Bratislavského seniorátu.
Počet členov nášho CZ dopĺňajú ešte evanjelici z 8
diaspor – v čase sčítania ich bolo spolu 64 členov.
Tabuľka l Počet členov CZ k 1.1.2021

Počet členov CZ
Modra-Kráľová
diaspory
mimo pastorálneho obvodu
vrátane Modry
Počet členov spolu

Počet
417
64
81
562

Podiel v %
74,20 %
11,39 %
14,41 %
100,00 %

Počet evanjelikov
hlásiacich sa
Obec
k ECAV na Slov.
Diaspora
pri sčítaní v rokoch
2001 2011 2021
Budmerice
27
42
30
Dubová
16
21
41
Častá
38
43
64
Píla
3
3
8
Doľany
3
12
8
Jablonec
3
8
14
Vištuk
17
18
27
1/
1/
Štefanová
N
N
10
SPOLU
202
1/
nezistené

Evidovaní
v CZ
2021
12
9
12
9
4
6
8
4
64

V diasporách sa pri sčítaní prihlásilo spolu 202
evanjelikov, v našom zbore sme ich v tom čase
evidovali len 64 (v súčasnosti je to 66) a dvaja
požiadali o členstvo v CZ Modra. Rozdiel je 138
evanjelikov, ktorí žijú v diasporách a nemáme o nich
k dispozícii žiadne informácie.
V rokoch 2000 – 2010 bol v našom CZ prirodzený
úbytok 61 členov (na základe údajov z matriky
zosnulých a pokrstených: 124 zosnulých mínus 63
pokrstených).
V rokoch 2011 – 2020 bol prirodzený úbytok 25
členov (na základe údajov z matriky zosnulých
a pokrstených: 98 zosnulých mínus 73 pokrstených).

Podľa dostupných údajov mal náš cirkevný zbor
najvyšší počet členov začiatkom 60-tych rokov 20.
storočia (v roku 1960 to bolo 1170 členov).
Spolu teda evidujeme v našom CZ 562 členov, Odvtedy každých 10 rokov evidujeme pokles o cca
z toho 417 členov z matkocirkvi a 145 členov mimo 60 duší. Tešíme sa však, že v uplynulom desaťročí sa
matkocirkvi – v diasporách a mimo pastorálneho tento pokles konečne zmiernil. Nie že by sa však

zvyšoval počet členov v matkocirkvi Kráľovej, ale
prihlasujú sa k nám za členov obyvatelia diaspor,
kde zborová farárka začala misijne pôsobiť.
V roku 2004 začala po prvýkrát v histórii CZ
vyučovať náboženstvo na ZŠ v Budmericiach, ktorá
je spádovou školou aj pre žiakov zo Štefanovej, od r.
2014 vyučuje náboženstvo aj vo Vištuku, od r. 2018
v Častej a od r. 2019 v Jablonci (v Jablonci zborová

farárka krátky čas vyučovala náboženstvo už
v r. 2006, kým žiak neprestúpil zo školy). Práve
výučba evanjelického náboženstva na školách je
dobrým východiskovým misijným nástrojom, vďaka
ktorému si miestni obyvatelia uvedomia svoju
príslušnosť k nášmu cirkevnému zboru a začnú
budovať vzťahy so zborovou farárkou a cez ňu aj
s cirkevným zborom.
(red.

____________________________________________________________________
PREDSTAVUJEME ČLENOV CIRKEVNÉHO ZBORU V DIASPORÁCH
VIŠTUK
Pri sčítaní obyvateľov k 1.1.2021 mala obec Vištuk 1 392 obyvateľov. K našej evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku sa prihlásilo 27 obyvateľov. V našom cirkevnom zbore evidujeme aktuálne 12 z nich (oproti 8 v čase
sčítania k 1.1.2021. Okrem členov rodiny Bročkovej, ktorí sú už dlhoroční členovia nášho CZ, máme členov

ešte v ďalších 4 zmiešaných rodinách.
Zborová farárka začala vo Vištuku s vyučovaním jedného žiaka a dnes ich je 5, pričom predpokladáme, že od
nového školského roka pribudnú ďalší. A takto sa nám predstavili naši cirkevníci z Vištuka.
Rodina Vajová
O cirkevnom zbore v Modre-Kráľovej som sa
dozvedela hneď pri prihlásení na náboženstvo v mojej škole, kde je pani farárka zároveň aj mojou
učiteľkou náboženskej výchovy.
Naša rodina pochádza zo stredného Slovenska.
V tomto roku som bola konfirmovaná. Takou
zaujímavosťou je, že moja babka je kostolníčkou aj
zborovou dozorkyňou v cirkevnom zbore Drážovce ,
okres Krupina. Inou zaujímavosťou je, že môj
nevlastný otec je evanjelik, ktorý v minulosti
kantoroval na strednom Slovenku. Naposledy
sprevádzal aj spev konfirmandov pri mojej
konfirm8cii v Modre-Kráľovej.
Simonka, 15 rokov
Rodina Pivarčiová
O cirkevnom zbore Modra-Kráľová sme sa
dozvedeli potom, čo sme naše deti prihlásili v rámci
školy na hodiny evanjelického náboženstva. Pani
farárka nás pozvala do kostola a deti na detskú
besiedku, jej pozvanie sme s radosťou prijali.
Manžel pochádza z Pezinka, ja z Popradu. V cirkevnom zbore Poprad-Veľká boli pokrstené aj naše
deti. Život nás zavial na západné Slovensko, do
Vištuka. Manžel pracuje v IT sfére a ja som taký
písač. Pracujem ako copywriter a vo voľnom čase
píšem knihy a scenáre.
mama Katarína
Rodina Jedináková
Naša rodina býva vo Vištuku a sme členmi
cirkevného zboru v Modre-Kráľovej od roku 2004.
Naša rodina, to sme: otec Pavol, 50-ročný, pracuje
ako závodný hasič v Slovnafte v Bratislave, mama
Gabriela, 49-ročná, pracuje ako administratívna

referentka na Obecnom úrade vo Vištuku, syn
Timotej má 17 rokov a je študentom osemročného
gymnázia v Modre, a dcéra Terezka, 15-ročná,
ukončila základnú školu vo Vištuku a po
prázdninách nastupuje na štvorročné maturitné
štúdium na Strednú odbornú školu chemickú do
Bratislavy.
Do Vištuka som sa prisťahovala z dedinky Dolná
Strehová v okrese Veľký Krtíš v Novohradskom
senioráte ešte v roku 1992, odkiaľ som si priniesla
so sebou evanjelickú vieru. Manžel Pavol je rodený
Vištučan, ale tesne pred založením rodiny sme sa
rozhodli, že budeme evanjelickou rodinou a svoje
deti budeme tiež vychovávať v evanjelickej viere.
Ako dlhoroční Vištučania sme vedeli o blízkych
cirkevných zboroch v Modre aj v Modre-Kráľovej aj
pred tým, ale až v roku 2004 sme prvýkrát prišli a
začali chodiť do evanjelického kostola "na
Kráľovú".
Gabriela Jedináková
Rodina Mrvová
Moja mama pochádza z Bošáce, otec je rodený
Vištučan. V roku 2016 sme sa cez prázdniny
prisťahovali do Vištuka, do rodičovského domu
môjho otca. Po prázdninách som mala nastúpiť do
1. ročníka ZŠ. O cirkvi v Modre-Kráľovej sme sa
dozvedeli, keď moja mama hľadala, kde je tu na
okolí evanjelický cirkevný zbor. Na náboženstvo
som sa prihlásila na začiatku školského roka. Keď
sme sa prvýkrát stretli s pani farárkou, tak nás
pozvala, aby sme sa prišli pozrieť do kostola
v Modre-Kráľovej. Odvtedy navštevujem kostol
v Modre-Kráľovej. A keď som bola menšia,
navštevovala som aj detské besiedky, kde som sa
všeličo dozvedela.
Natálka, 12 rokov

KRONIKA CIRKEVNÉHO ZBORU
Naši jubilanti v apríli - júni 2022
75 rokov
Viera Setnická

65 rokov
Miroslav Galáš
Peter Guráň
Alica Knapeková
Vladimír Varga
Ján Kalnássy

70 rokov
Milan Nosál
Ján Juran – Slov. Grob
Milan Uherčík
Milan Frno

60 rokov
Darina Kľúčiková
Slavomír Kobliška,
50 rokov
Ivana Moravčíková

Pozdravujeme jubilantov – rodákov
do Modry
Soňa Andelová
Jaromír Šimko
Katarína Šintalová

65 rokov
55 rokov
50 rokov

do Bratislavy
Marta Fleischhackerová

85 rokov

do Trnavy
Viera Súdna

75 rokov

Kroniku jubilantov pripravila Zdenka Hornáčková
__________________________________________________________________________________________________

Narodení a pokrstení:
Veronika Várošová
Simona Steinhübelová
Richard Grnáč

Konfirmovaní
24. apríla

30.04.
19.06.
19.06.

Zosnulí a pochovaní:
Mária Liberčanová

23.06.

26.06

Simona Vajová
Ľubomír Hornáček
Peter Makovník
Sára Garajová
Samuel Varga
Ema Hornáčková

__________________________________________________________________________________________
Milodary na Evanjelickú ratolesť
Mária Miškovičová 10 € , Božena Jurikovičová 20 €, Estera Ružeková 20 €, rodina Bednárová 20 €, rodina
Garajová z Častej 20 €, Milada Ružeková 20 €, Helena Bartalosová 20 €, Bohumil Slaboň 20 €, rodina Ježová
10 €, rodina Uherčíková 20 €, Elena Kujovičová 10 €, Marta Sabová 10 €
___________________________________________________________________________________________________

Milodary môžete počas dovolenky zborovej farárky v júli odovzdať sestre pokladníčke
M. Steinhübelovej v kostole, či zaslať na účet nášho CZ ECAV v Slovenskej sporiteľni:
IBAN SK66 0900 0000 0001 8168 7672.
V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a účel (napr. Ukrajina, fara, na cirkev a pod.).

Budúcnosť ako science-fiction alebo svetová katastrofa?
Začiatok druhej dekády tohto storočia nám ukázal nový význam
príslovia: Človek mieni, Pán Boh mení. Len dva roky po náročnom roku
2020 žijeme vo svete covidu, politickej a ekonomickej krízy, hoaxo v a
dezinformácií, a najnovšie vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý okrem
hlavných aktérov na východe Európy ovplyvňuje aj nás na Slovensku.
Ani v tomto zložitom čase však nesmieme zabúdať na krízu, ktorá sa síce
už 50 rokov objavuje na hlavných titulkoch časopisov, no pýši sa len
malými pokrokmi v jej riešení. Ako čas plynie, environmentálne
problémy a ich priame dôsledky na jednotlivé štáty ako aj na svetovú
faunu a flóru sú stále viac a viac viditeľnejšie. Otázka , ako veľmi nás
tieto zmeny ovplyvnia, je definitívne téma, ktorá prenasleduje všetky
krajiny, ktoré medzi prvými prechádzajú ničivými následkami
environmentálnych kríz. Globálne otepľovanie je pritom len jedným
z množstva environmentálnych problémov, ktorým dnes čelíme.
Hlavný dôvod stresovej
budúcnosti

Úspešná minulosť
a medzinárodné reakcie

Jeden z najznámejších dôsledkov
globálneho otepľovania je stúpanie hladiny mora. Pre prímorské
krajiny akou je Holandsko, ktoré
je už pod úrovňou hladiny mora,
to rozhodne nie je najlepšia vyhliadka do budúcnosti. Treba po vedať, že inžinierske protizáplavové konštrukcie, ktoré šetria milióny dolárov premrhaných na re štaurovanie zničených oblastí po
záplavách a ktoré Američanom
slúžia za vzor, sa v budúcnosti
majú na čo tešiť.
Ďalším očakávaným dôsledkom
je strata biodiverzity vďaka prudkým zmenám počasia a daždivých
cyklov ako aj okysličovania oceánov a extrémnym výkyvom počasia. Vzhľadom k svetovému
trendu úbytku väčšiny rozmanitých živočíšnych druhov, ktorý
akceleroval posledné desaťročia,
ďalšie predpovedané straty vymiznutia druhov nie sú až také
prekvapivé. A sú to aj ďalšie de siatky negatívnych efektov zmeny
klímy. Vzhľadom na potencionálne riziko hroziacej biologickej
katastrofy ukrytej v baktériách
a mikróboch v roztápajúcom sa
ľade na póloch a ktoré aj po
miliónoch rokoch vykazujú
známky života, niektoré environmentálne hrozby môžu vyznievať
ako zo science-fiction.

Bohužiaľ na základe väčšiny ve deckých predpovedí sa naša bu dúcnosť nevyvíja podľa vzrušujúcich filmových napodobenín budúcnosti plnej robotov a supertechniky. Dnešná doba je preplnená medzinárodnými organizá ciami, aktivistami, technickými
vymoženosťami v komunikácii
ako aj rozvinutou spoluprácou
medzi štátmi s cieľom vyžehliť
environmentálne problémy. Krajiny však uprednostňujú riešenie
vlastných problémov a hľadajú
vlastné ekonomické výhody pred
nákladnejšími kolektívnymi riešeniami spoločných globálnych problémov. Okrem toho nie je tajomstvom, že tie krajiny, ktoré
prispeli ku globálnej evironmentálnej kríze najmenej, sú v dnešnej dobe najviac postihnuté zmenami klímy a negatívnymi dôsledkami. Aj napriek negatívnym vyhliadkam však nesmieme zabúdať
na posledné dekády environmentálneho režimu, ktoré začali formovaním programu OSN pre životné prostredie (ktorý slávi tento
rok 50. výročie) ako aj s násled nými konferenciami a summitmi.
Ich výsledkom bola jedna z najviac úspešných medzinárodných
zmlúv, ktorá dosiahla svetový
konsenzus podpísaný 197 krajinami – tzv. montrealský protokol –
so snahou ochrániť ozónovú

Každoročne od roku 1970 si
22. apríla pripomíname Deň
Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.
Vedci, hlavne ekológovia
v USA, ovplyvnení fotografickými snímkami z kozmu,
dokumentujúcimi krehkosť
a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali k spoločnému
celosvetovému úsiliu za
ochranu Zeme so všetkým, čo
ju robí jedinečnou.
Cieľom dňa je pripomenutie si
našej závislosti na zdrojoch,
ktoré nám naša Zem poskytuje, a preto je potrebné ich
chrániť a venovať im náležitú
pozornosť.
Naša planéta je náš jediný domov, ktorý máme a je potreb né, aby sme sa do jej obnovy
a ochrany zapojili všetci.
vrstvu. V súčasnej dobe si krajiny
navzájom sľúbili príspevky urče né sami sebou na zníženie karbónových emisií, ktoré spôsobujú
globálne otepľovanie. Ich úspešné
naplnenie ako aj ďalšie kroky
k ochrane životného prostredia sú
však nejasné.
Pri vytváraní budúcich prognóz
neslobodno opomenúť ani nesmierne pokroky vo vede a výskume, ako aj všetkých vedcov,
ktorí si aj naďalej plnia úlohu

a pripomínajú nám, že my
budeme tí, ktorí za svoje konanie
draho zaplatia, resp. generácie,
ktoré prídu po nás.

zázračne obrátili k lepšiemu a každý z nás vie vybrať práve to,
rozhodli sa konať dobro. Aj Boh čo je pre neho najlepšie. Každonám pripomína dôležitosť jed- denné aktivity ako je separovanie
notlivcov, že On nepotrebuje ma - odpadu, nákup produktov šetrsu ľudí, aby bol prítomný a konal ných k životnému prostrediu ale Individuálna zodpovednosť ako ich prostredníctvom (Mt 18, 20). bo finančné príspevky neziskocesta k riešeniu
Ako príklad dôležitosti jednotliv- vým organizáciám – to sú možNie je žiadnym tajomstvom, že ca pri riešení environmentálnej nosti otvorené pre každého z nás.
nikto z nás nevie zrazu zachrániť krízy môžeme použiť príklad Tí, čo sa neboja vystúpiť z radu
svet, dosiahnuť svetový mier, mladej svetoznámej environmen - a zobrať na seba ťarchu zodpozachrániť ponárajúce sa ľadové tálnej aktivistky Grety Thunberg, vednosti, môžu sa stať členmi
medvede či presvedčiť Putina, že ktorá svoju „kariéru” začala osob- rôznych organizácií, vytvárať
vojna na Ukrajine nebola najlepší ným protestom každý piatok pred projekty a dobrovoľnícku činnosť
geopolitický ťah. Ako sme však švédskym parlamentom. Podobne alebo zvyšovať povedomie o glovideli aj s montrealským proto- aj my môžeme prispieť k zlepše- bálnych problémoch formou prokolom, kolektívne riešenia a pres- niu vlastnými malými krokmi, testov alebo cez sociálne médiá.
ne uvedené ciele vedia dosiahnuť ktoré sa môžu premeniť na niečo Akú formu si vyberieme, aby sme
želaný výsledok. Lenže aj kolek - väčšie ako by sme pôvodne aspoň troškou prispeli k lepšej
tívna akcia začína jednotlivcami. mysleli. Vďaka mnohorakej škále budúcnosti, je na každom z nás.
Pozitívne zmeny vo svete sa aktivít, ktoré vedia aspoň trošku
Debora Horňanová
nedejú preto, že státisíce ľudí sa prispieť k lepšiemu prostrediu, si
_______________________________________________________________________________________

Deň matiek
V nedeľu 8. mája na Deň matiek sa
v našom kostole na Kráľovej
uskutočnili hneď dve ďakovné
podujatia.
Počas hlavných Služieb Božích
dopoludnia mamy a staré mamy
dostali od svojich detí a vnúčat kytičku uvitú
z veršíkov a piesní sprevádzaných na novom digitálnom piane. Po vystúpení deti odovzdali svojim
mamám a starým mamám ako prejav vďaky kytičky
s venovaním, ktoré vlastnoručne vyrobili z papiera
na nedeľnej detskej besiedke, a tiež živé kvety.
Nezabudli sme však ani na ženy-matky z Ukrajiny
a ich deti, ktoré našli dočasné útočisko v pastorálnom obvode nášho evanjelického cirkevného zboru,
a to konkrétne vo vzdelávacom stredisku Univerzity
Komenského v Modre-Harmónii. Ukrajinské matky
s deťmi sa hromadne zúčastnili na popoludňajšom
kultúrnom podujatí pod názvom „Som s Tebou“,
ktorým sme u nás dočasne bývajúcim hosťom chceli
vyjadriť našu spolupatričnosť a súcit v týchto pre
nich ťažkých časoch a tiež im sprostredkovať kúsok
domova prostredníctvom ukrajinských melódií
a biblických a modlitebných textov v ukrajinčine.
Duchovným aj kultúrnym programom sprevádzala
zborová farárka. Do ukrajinčiny tlmočila Oľha
Ružeková, členka nášho cirkevného zboru.
Súčasťou programu nabitého emóciami boli nielen
piesne a vinše detí z nášho cirkevného zboru, ale aj
z Ukrajiny.

Pri východe z kostola obaja brat dozorca a bratia
kurátori venovali ukrajinským matkám kvety.
Po pohostení a rozhovoroch pred kostolom sme sa
rozlúčili v nádeji, že sa stretneme opäť.
Podujatiu s našimi priateľmi z Ukrajiny v kostole
predchádzala finančná zbierka v cirkevnom zbore na
nákup chladničiek do izieb, kde sú odídenci
ubytovaní, a tiež osobné pozvanie žien do kostola.
Pri slávení Dňa matiek pre ženy z Ukrajiny
ďakujeme celej rodine Cibulovej za profesionálne
hudobné vystúpenia na klavíri, husliach, violončele
a gitare, Janke Kintlerovej za kvety, sestrám
presbyterkám a Viedenským pekárňam za
občerstvenie a Bratislavskej tlačovej misii za
povzbudzujúce letáčiky v ukrajinčine.
Obe podujatia na Deň matiek v Modre-Kráľovej sa
mohli zrealizovať aj vďaka podpore REVIE –
Malokarpatskej komunitnej nadácie a tiež Západné ho dištriktu ECAV na Slovensku, ktorí finančne prispeli na zakúpenie nového nástroja – digitálneho
piana pre Kráľovú pre poslucháčov z radov širokej
verejnosti.
Programy ku Dňu matiek v Modre-Kráľovej je
možné si pozrieť aj na zborovom Youtube kanáli CZ
ECAV Modra-Kráľová.
Sidonia Horňanová, zborová farárka

Z Božej lekárne
Podľa slov Paracelsa, ktorý povedal: „Všetky vrchy, pohoria, všetky lúky a lesy sú prirodzené lekárne“ , sa
riadime aj my doma. Prírodu vnímame ako Boží dar, ktorý nám poskytuje neuveriteľné množstvo rastlín. Tieto
rastlinky nám môžu pomôcť uľaviť od rôznych chorôb a neduhov.

Baza čierna
Kto by nepoznal bazový sirup, ktorý je v teplých me siacoch výborným základom na osviežujúcu limonádu? Viete však, že baza patrí k liečivým rastlinám?
Baza čierna je ker,
dorastajúci
do
výšky 2 až 8
metrov
so
šedozelenou kôrou.
Listy bazy rastú na
dlhých stopkách,
majú
elipsovitý
alebo
vajcovitý
tvar. Listy sa
rozvíjajú v marci a
apríli, od júna do
júla sa objavujú drobné kvety s malými stopkami a
majú typickú, výraznú vôňu. Kvety majú bielu až
žltobielu farbu. Plody bazy sú čierno fialové až čierne
a tvoria sa od augusta do septembra.
Plody a aj kvety sa v žiadnom prípade nesmú konzumovať surové, nakoľko v surovom stave sú jedovaté. Obsahujú jed sambunigrín, ktorý môže vyvolávať nevoľnosť a vracanie. Sambunigrín je možné
zničiť len tepelnou úpravou.
Z obsahových látok je baza bohatá na rutín (vhodný
na spevnenie ciev), živicu, pektíny a cholíny. Plody
bazy sú bohaté na farbivá, organické kyseliny,
vitamíny C, A, B1 , B2 a zinok.
Bazový kvet je možné používať pri chorobách z prechladnutia (zvyšuje potenie a znižuje horúčku).
Účinný je aj pri žalúdočných problémoch, plynatosti, žlčníkových problémoch a chorobách moč ových ciest.

Bazová kúra podporujúca potenie
4 g sušených bazových kvetov (2 - 3 čajové
lyžičky) zalejeme 150 ml vriacej vody, 10 minút
necháme lúhovať a scedíme.
Pijeme také teplé, ako sa len dá.

Medovka lekárska
Medovka je trváca rastlina, dorastajúca do výšky 50
cm. Zo šupinatého podzemku vyrastá rozvetvená a
husto olistená stonka. Listy majú vajcovitý tvar
s vrúbkovaným okrajom. Kvety sú bledoružové,
zriedka žltobiele. Plodom je tvrdka.
Celá rastlina má príjemnú citrónovú vôňu. Zbierame
ju v júni a júli pred začiatkom kvitnutia.

List obsahuje silice s hlavnými obsahovými zložkami –
citral, citronelal a geraniol.
Obsahuje tiež flavonoidy,
kyselinu fenolovú a kyselinu rosmarinovú, ktoré pomáhajú liečiť herpesové
ranky a chrastičky.
V malých dávkach medovka pôsobí
upokojujúco, obzvlášť priaznivo upokojuje tráviaci
trakt, zvyšuje sekréciu žlče a zamedzuje plynatosti.
Spomaľuje tep a znižuje krvný tlak. Používa sa aj
ako upokojujúci prostriedok pri srdcových neurózach
a nespavosti.

Medovková mastička na herpes (opar) pier
• Mastné zložky (50 g bambuckého masla a 50 g
kakaového masla) rozpustíme na vodnom
kúpeli a dôkladne zmiešame.
• Do vychladnutej mastnej zmesi primiešame
5 kvapiek medovkového esenciálneho oleja.
• Mastičku naplníme do malého téglika
a používame podľa potreby.

Mäta pieporná
Mäta je trváca bylinka s drev natým podzemkom, z ktorého
vyrastajú nadzemné poplazy.
Dorastá do výšky 30 až 60
cm. Listy sú tmavozelené
s krátkymi stopkami, protistojné, vajcovito kopijovité,
ostro pílkovité a sú pokryté jemnými chĺpkami.
Kvietky sú drobné fialovej farby, ktoré sú usporia dané do praslenov na vrcholoch stoniek.
Mäta je silno medonosná rastlina a preto chutí aj
včielkam. Celá príjemne vonia a má pálivú chuť.
Z mäty zbierame listy začiatkom kvitnutia v letných
mesiacoch, ideálne za suchého počasia.
Obsahuje širokú škálu látok – menthol (50 – 6 0 % ),
menthon a menthofurán, ďalej organické kyseliny a
triesloviny. Silice sa tvoria iba počas dňa.
Mäta veľmi dobre utišuje kŕče v tráviacom trakte
(pri kolikách čriev a žalúdka), účinkuje proti
vracaniu pri nevoľnostiach, zmierňuje plynatosť,
povzbudzuje vylučovanie tráviacich štiav, predovšetkým žlče. Má protizápalové a adstringentné
účinky. Je účinnou aj proti kašľu a pľúcnym
problémom, znižuje horúčku a zlepšuje aj chuť do
jedla.
Ing. Katarína Macková

ZDRAVOTNÍCKA RUBRIKA
Herpetické vírusy – 2. časť: Pásový opar (Herpes zoster)
Herpes zoster, nazývaný aj pásový opar, je vyvolaný
reaktiváciou vírusu, ktorý spôsobuje ovčie kiahne.
Pri ňom sa infekcia prejavuje pľuzgierikovitou
vyrážkou lokalizovanou v oblasti infikovaného
nervu.
Zdrojom nákazy môžu byť osoby infikované ovčími
kiahňami, alebo vzácnejšie aj chorý s infekciou
herpes zoster.
Pásový opar sa vyskytuje len u ľudí, ktorí boli
v detstve chorí na ovčie kiahne. Ovčie kiahne sú
typickým detským ochorením, ktoré spravidla
zanecháva celoživotnú imunitu, teda človek nemôže
na ovčie kiahne ochorieť dvakrát. Pásový opar je
následkom reaktivácie vírusov, ktoré ostali v tele po
ochorení na ovčie kiahne, a objavuje sa takmer
výlučne v dospelom veku. Pacienti so zníženou
imunitou môžu na pásový́ opar ochorieť aj viackrát.
K prenosu infekcie dochádza vzdušnou cestou.
Výskyt herpes zoster je sporadický a stúpa s vekom,
pričom sa vyskytuje hlavne u ľudí s oslabenou
imunitou. Inkubačná́ dobra je 14 – 1 6 d n í, pričom
u osôb s poruchou imunity býva kratší.

Príčiny
Pôvodcom ovčích kiahní ako aj pásového oparu je
vírus varicely a herpesu zosteru. Tento vírus
prechádza po prekonaných ovčích kiahňach pozdĺ ž̌
nervových vlákien do blízkosti miechy. Tam môže
vírus varicely a herpesu zosteru prebývať roky
latentne, čiže nepozorovane. Reaktivácia týchto
vírusov, ktoré v tele ostali, potom vedie k pásovému
oparu, ktorý sa vždy obmedzuje na oblasť
zabezpečenú postihnutými nervami. V podstate tu
ide o druhý prejav, čiže druhý výskyt ovčích kiahní,
avšak lokálne ohraničených. Pri pásovom opare ide
o reaktiváciu existujúcich vírusov a nie o druhú
infekciu vírusom. Príčiny tejto reaktivácie nie sú
doteraz objasnené. Bolo spozorované, že pacienti
s poruchami imunitného systému, napr. pri AIDS
alebo pri rakovinových chorobách, ochorejú
nápadne často na pásový opar. Spúšťačom však
môže byť aj silný stres alebo silná duševná zaťaž.

Prejavy
Ochorenie začína všeobecným pocitom choroby,
pričom pacienti sa cítia unavení a majú ľahkú
horúčku. Po 2 – 3 dňoch nastupujú silné bolesti ako
aj poruchy citlivosti v priebehu postihnutého nervu,
na koži sa vytvoria uzlíky zoraden é do skupiniek,
ktoré sa zmenia na pľuzgieriky o veľkosti
špendlíkovej hlavičky až hrášku. Tieto pľuzgieriky
môžu obsahovať vodnatú alebo krvavú tekutinu a
niekedy sa rozpadnú.

Pásový opar sa môže vyskytnúť aj na tvári, ak vírusy
pretrvali v mozgových nervoch. Pri obzvlášť častom
napadnutí́ nervu trigeminus sú postihnuté oči, nos,
čelo a ochlpená́ koža hlavy polovičky tváre.
Tvorením vredov na rohovke alebo dúhovke oka
môže dôjsť k trvalým poškodeniam, až k oslepnutiu.
Pri pásovom opare v oblasti ucha môže až u 6 0 %
pacientov dôjsť̌ k čiastočnému ochrnutiu tváre, ktoré
sa však príležitostne samé stráca. Ochrnutie svalstva
tváre môže byť pozorované aj pri pásovom opare na
krku. Po zahojení kožných vyrážok často ostávajú
oblasti so zvýšeným pigmentom alebo oblasti bez
pigmentu.
Prevencia prenosu je izolácia chorého, pred nákazou
treba chrániť osoby s poruchou imunity.
Pri liečbe sa používa lokálna liečba, ktorá urýchľuje
zaschnutie, tlmí svrbenie a bráni bakteriálnej super
infekcii – antiseptické masti, tekutý púder, vysušovacie pasty. Pri teplote sa používa paracetamol, pri
ťažších herpes zoster prichádza do úvahy použitie
antivirotík – napr. ACYKLOVIR, a iných virostatík,
podávaných hlavne pri ťažších infekciách aj intra venózne (do žily). Včasným podaním virostatík
môže u pacientov s pásovým oparom dôjsť̌ už̌
v priebehu niekoľkých hodín
k uvoľneniu bolestí ako
aj
k zmierneniu
sčervenania kože
a zabráni sa
vývoju ďalších
komplikácií
a postherpetickej
neuralgii. Bez
liečenia sa však
pásový opar tiež̌
vylieči, a to do
2 – 4 týždňov.
Herpes zoster – pásový opar

Prognóza
Prognóza ochorenia bez komplikácií je dobrá. Dve
tretiny ochorení́ sa vylieči bez následkov.
Herpetická neuralgia (výrazná bolestivosť v mieste
postihnutia nervu) vo svojom výskyte a trvaní závisí́
od veku pacientov. Vo všeobecnosti sa objavuje
u 10 – 15 % pacientov, avšak pri pacientoch starších
než̌ 60 rokov je postihnutý́ každý druhý.
Herpetická neuralgia môže pretrvávať̌ mesiace až
roky.
MUDr. Janka Juranová
Zdroj: Internet

Ovečka
Božia
ČASOPIS DETÍ CIRKEVNÉHO ZBORU
ECAV V MODRE – KRÁĽOVEJ
Pán Ježiš – priateľ detí
Pán Ježiš mal rád a má rád všetky deti.
Vždy si pre ne našiel čas. Tešil sa, keď
k Nemu rodičia prinášali svoje deti, aby
sa ich dotýkal a požehnával ich.
Keď mu v tom Jeho učeníci prekážali, Pán
Ježiš ich takto napomenul: „Dovoľte
dietkam prichádzať ku mne a nebráňte
im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie.
Veru veru vám hovorím: Kto neprijme
kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde
doň.“
Aj dnes nás naši rodičia prinášajú
k Ježišovi v krste svätom. Keď sme boli

pokrstení, stali sme sa Božími deťmi
a boli sme prijatí do Božej rodiny cirkvi.
V krste svätom sme prijali meno kresťan,
ktoré znamená patriaci Kristovi.
Popri našich rodičov nám Pán Boh daroval
aj krstných rodičov, aby pomáhali
rodičom vychovávať nás vo viere v Neho.
Krstia sa už malé deti. Môžu sa však
pokrstiť aj dospelí, ak neboli pokrstení
v detstve. Meno každého pokrsteného je
zapísané v knihe, ktorá sa volá matrika.
Vaša Ovečka

________________________________________________________________________________________________

Pieseň:

Modlitba:

Má Pán Ježiš, má mňa rád,
v Písme svätom dal to znať.
On Priateľom dietok je,
do neba ma dovedie.
Má Pán Ježiš, má mňa rád,
v Písme svätom dal to znať.

Drahý Pane Ježiši,
Synu Boží najmilší,
k Tebe radi ideme,
ku Tebe sa vinieme,
Tvoja láska je náš hrad,
vieme, že máš deti rád.

V nedeľu 19. júna bola pokrstená
besiedkárka Simonka.
Našej novej spolusestričke vo viere
blahoželáme, prajeme jej, aby rástla
v istote Božej lásky spolu s nami
a tešíme sa na spoločné chvíle
na nedeľnej besiedke!

V náručí svojom nás maj,
svojho požehnania daj,
Pánu Bohu k radosti,
rodičom k spokojnosti
uč nás žiť, Ťa prosíme,
Ty nás máš rád, veríme.
Amen.

Najmenšie semienko
Nikto nevie, ako sa to stalo, ale medzi
bucľatými lesklými pšeničnými semienkami bolo
aj jedno čierne zrniečko. Bolo také malé, že ho
takmer nebolo vidieť.
Rozsievač hodil hrsť do rozoranej pôdy.
Pšeničné semienka sa s veľkou dôstojnosťou
uvelebili v dobrej voňavej pôde. Keď sa medzi
nimi objavilo aj čierne zrnko, hrudy pôdy sa mu
začali posmievať.
„Zmizni, krpáň malý!“ zavrčalo podráždene
pšeničné zrno, ktorému sa čierne zrniečko
usadilo na bruchu.
„Prepáč, mrzí ma to,“ zašepkalo zrniečko.
„Je to najsmiešnejšie semeno, aké som kedy
videla!“ povedala so smiechom divá cibuľa.
Malé semienko sa pre tieto pohŕdavé reči cítilo
celkom nanič. A zatiaľ čo si ostatné semená
záhaľčivo voľkali a doberali si čierne zrniečko
pre jeho malosť, ono silno zapustilo korene do
vlhkej pôdy. A rástlo. Svoje poslanie bralo
veľmi vážne. Až prišlo leto.

Ľudia, čo prechádzali popri pšeničnom poli, sa
zastavovali a udivene ukazovali na bujnú rastlinu
nad pšeničným lánom.
V jedno ráno kráčal tade aj Ježiš. Hovoril so
svojimi učeníkmi a keď prišiel k rastline, zastal,
uprene sa na ňu zahľadel a povedal:
„Pozrite sa na horčičné semienko. Je síce
najmenšie zo všetkých semien, ale keď
vyrastie, je väčšie ako ostatné byliny. Stáva sa
z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky
a hniezdia na jeho konároch.“
Po týchto Ježišových slovách pšenica, ktorá
očakávala chváloreč na seba, takmer uschla od
závisti. A malé semienko umieralo radosťou.

Božie kráľovstvo je ako malé semienko zverené
všetkým ľuďom. Je najmenšie zo všetkých
semien, ale má v sebe silu stať sa veľkým
stromom. Ak si bol pokrstený, prijal si do srdca
semienko Božieho kráľovstva. Ak šíriš okolo
seba lásku a pokoj, to malé semienko rastie aj
v tebe, Božom dieťati.
_____________________________________________________________________
Pospájaj čísla po poradí. Obrázok predstavuje
jeden zo symbolov Ducha Svätého,
ktorého sme prijali pri krste.

Modlitba dieťaťa v čase vojny
Pane, daj, aby už nebolo vypálených domov,
čo sú ako stromy bez lístia.
Aby ľudia na cestách nenosili pušky, ale dary,
aby nebolo už biedy a zúfalstva,
ale radosť a veselosť.
Pane, keď počujem prechádzať auto so sirénou,
čo vezie chorého, daj, aby sa rýchlo uzdravil,
ak niekde horí, aby sa požiar čo najskôr uhasil.
A aby už nebolo mŕtvych a ranených.
Pane, zmiluj sa nad nami a zachráň nás.
Ak chceš, potrestaj zlých, ale nie prísne,
lebo nevedia, čo robia.
Ďakujem Ti, Pane, za všetko, čo si urobil,
ale chýba nám láska.
Vtáky a kvety ju majú, ale ľudia nie...
Amen

Zo života zboru
Apríl
11. - 22. apríla zborová farárka vykonala 7 pastorálnych návštev v domácnostiach seniorov a jubilantov
a prislúžila sviatosť Večere Pánovej trom z nich.
17. apríla (1. slávnosť veľkonočná): na hlavných Službách Božích vystúpilo 24 detí s veľkonočným
programom.
24. apríl (1. nedeľa po Veľkej noci): uskutočnila sa slávnosť konfirmácie, na ktorej po prvýkrát prijali
sviatosť Večere Pánovej 6 konfirmandi. Popoludní sa zborové predsedníctvo a delegátky Ľudmila
Terlandová a Božena Uherčíková zúčastnili na seniorálnom konvente vo Veľkom Grobe.
Máj
1. máj (2. nedeľa po Veľkej noci): na hlavných Službách Božích sa uskutočnil konvent na voľbu generálneho
dozorcu. Kandidovali Renáta Vinczeová a Petre Gärtner. Po sčítaní všetkých hlasov ani jeden kandidát
nezískal potrebnú väčšinu.
2. mája (pondelok) zasadala redakčná rada zborového časopisu.
3. mája (utorok) zborová farárka navštívila 4 členov cirkevného zboru v Centre sociálnych služieb
na Súkenníckej ul. a prislúžila im sviatosť Večere Pánovej.
8. mája (3. nedeľa po Veľkej noci) na Službách Božích pri príležitosti Dňa matiek svoje mamy a staré mamy
pozdravilo 17 detí a odovzdali im vlastnoručne vyrobený darček a kvetinku.
10. mája (utorok) zborová farárka navštívila vedenie oboch základných škôl v Modre s ponukou exkurzií
na pietnom mieste obetiam holokaustu v Zelenom lese.
14. mája (sobota) sa uskutočnila brigáda vo vinohrade. Bratia s deťmi vysadili takmer 400 ks nových štepov.
Rodiny s deťmi upravovali aj park Zeleného lesa a záhradu fary. Na brigáde sa zúčastnilo 16 mužov,
ženy aj deti. Sestry presbyterky s bratom dozorcom uvarili pre brigádnikov na obed guláš, ktorý sa
podával pod novým stanom vo farskej záhrade. Ďakujeme Mestu Modra za dotáciu na projekt CZ –
Enviromentálna výchova mladých – na zakúpenie štepov a tiež za dotáciu na projekt Podpora
komunitných aktivít združenia – na zakúpenie skladacieho hliníkového nožnicového stanu pre OZ
"Poľné ľalie".
23. mája (v pondelok) sa začali práce na fare – oprava podbránia a položenia zámkovej dlažby vo dvore fary.
26. mája (vo štvrtok) po večerných Službách Božích na sviatok Vstúpenie zasadalo zborové presbyterstvo.
29. mája (nedeľa) večer sa zborová farárka zúčastnila zhromaždenia Mlieko a Med v Bratis lave, ktoré
organizovala Slovenská pobočka ICEJ, a predniesla na námestí príhovor.
Jún
5. júna po Službách Božích na svätodušnú nedeľu sme prijali pozvanie na agapé s rozhovormi a dychovkou
od miestnej rímsko-katolíckej komunity.
14. júna (v utorok) sa zborová farárka zúčastnila na pohrebe sestry farárky Zuzany Kolárovskej, ktorá počas
neprítomnosti zborovej farárky medzi nami zvestovala Slovo Božie a tiež k nám prichádzala na
modlitebné spoločenstvo.
17. júna (v piatok) sa zborová farárka zúčastnila na zasadnutí skupiny pre prípravu komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Modry.
19. jún (Deň otcov – nedeľa): v kostole vystúpilo 12 detí a odovzdalo otcom vlastnoručne zhotovenú „Knihu
pre môjho ocka“. V rámci detskej besiedky sa deti s rodičmi navštívili výstavu korytnačiek v KD
v Jablonci. Popoludní začali sestry presbyterky vyberať cirkevný príspevok po domácnostiach.
21. júna (v utorok) sa v Zelenom lese konala exkurzia deviatakov zo ZŠ Ľ. Štúra v Modre ako súčasť
projektu „Nová dekáda v Zelenom lese“. Exkurziu viedli zborová farárka a Jozef Trtol.
26. júna (2. nedeľa po Trojici) sme na hlavných Službách Božích ďakovali za požehnanie prác v škole
a prosili o požehnanie letných prázdnin. Privítali sme medzi nami teologičku Janku Haškovú, ktorá
bude zastupovať zborovú farárku počas jej dovolenky. Do bohoslužby sa zapojili konfirmandi čítaní m
textu z Písma sv. a modlitbami. V závere znel spev troch piesní troch mladých sestier so sprievodom
klavíra, na ktorom hrala sestra kantorka.
27. júna (v pondelok) sa v Zelenom lese konala exkurzia deviatakov zo ZŠ Vajanského v Modre ako súčasť
projektu „Nová dekáda v Zelenom lese“. Exkurziu viedli opäť zborová farárka a Jozef Trtol.
30. júna (vo štvrtok) sa zborová farárka zúčastnila na ukončení školského roka na Základnej školy v Častej.

„Projekt „Nová dekáda Zeleného lesa“
bol uskutočnený vďaka finančnej podpore REVIE - Malokarpatskej komunitnej nadácie.“

Deň matiek – 8. máj 2022

Deň otcov a návšteva výstavy korytnačiek – 19. jún 2022

Biblický detský tábor
V Modre-Kráľovej
na fare denne od 8.00 do 16.00
25. – 31. júla 2022

Krištof Chorvát

evanjelický farár a etnograf

Spomienkové Služby Božie
pri príležitosti 150. výročia narodenia

14. augusta 2022 o 9.00 hod.
V predvečer spomienkových Služieb Božích v sobotu 13. augusta
2022 sa uskutoční organový koncert ako súčasť medzinárodného
organového festivalu v Modre.

Zelený les
3. september 2022

Podujatie pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia
Koncert a výstava
Telefonický kontakt na zborovú farárku: 0903 957 440
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