Aj krátky adventný čas bol bohatý na aktivity púchovského evanjelického zboru
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Adventný čas v roku 2017 mal štyri nedele, no zároveň v tú štvrtú nedeľu bol aj Štedrý večer.
No i keď bol advent v tomto roku krátky, na podujatia v našom zbore bol bohatý.
Začal sa prvou adventnou nedeľou 3. decembra službami Božími. Pred ich začatím zapálil
pripravenú prvú adventnú sviečku na adventnom venci pred oltárom brat farár Ondrej
Rišiaň.
Aj v kázni slova Božieho sa zdôrazňovalo, že prichádzajúci advent nám pripomína
príchod očakávaného Mesiáša. Máme mu otvoriť dvere našich sŕdc, aby sme privítali toto
nebeské svetlo. Máme však najskôr činiť pokánie zo svojich hriechov , ktoré sú prekážkou
pre plné spoločenstvo s Pánom. Pán Boh svoju moc dokazuje v Ježišovi Kristovi. Máme
preto neustále čítať slovo Božie, ktoré je zdrojom pokoja a ktoré nás posilňuje v našich
životoch a uisťuje, že Pán Boh je všemohúci a dáva nám nádej večnosti A kto verí v Neho
a príjme Ho do svojho srdca, teší sa na Jeho príchod.
BENEFIČNÝ KONCERT PRE NEVIDIACICH
Už sa stalo tradíciou, že popoludnie prvej adventnej nedele v našom chráme sa koná
benefičný koncert pre nevidiacich a slabozrakých, ktorí sú združení v ZO ÚNSS v našom
regióne. Tento rok bol koncert jubilejný. Konal sa po desiatykrát.
Ako každým rokom, program pripravila ZUŠ Púchov so svojimi žiakmi, absolventmi
a učiteľmi. Hlavným hosťom bol spevák Peter Cmorík. Bolo zaujímavosťou, že pred
koncertom sa chcel stretnúť hlavne so speváckym zborom ZUŠ Be Happy a jeho
dirigentkou Máriou Jašurdovou. Spolu dohovorili prekvapenie, ktoré predviedli na záver
koncertu.
Koncert otvoril práve spomínaný detský spevácky zbor. Po ich piesni sa prihovorila
k prítomným v chráme sestra farárka Lenka Rišiaňová. Pripomenula, že koncert sa koná práve
na začiatku adventu. Je to čas očakávania a prípravy , kedy si opäť pripomenieme príchod
zasľúbeného Mesiaša Ježiša Krista. Z veľkého milosrdenstva a lásky k ľudskému pokoleniu
nám Ho daroval Otec nebeský. A práve teraz je čas, pri ponorení sa do tónov hudby. Tu
v chráme Božom, ktoré nám pripravili ZUŠ–kári a hosť koncertu, aby sme si uvedomili, že
máme prosiť o dar Ducha Svätého , aby v nás vzbudil pravú ľútosť , opravdivú vieru a túžbu
po novom živote s naším Spasiteľom a Vykupiteľom. Aby sme otvorili dvere našich sŕdc
prichádzajúcemu Hosťovi a privítali nebeské svetlo. Tak sa naše čakanie premení na večnú
radosť.
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Potom sa už striedali tóny hudby jednotlivých vystupujúcich na hudobných nástrojoch
klavíra, saxofónu, huslí, flauty, či akordeónu a spevu detského zboru Be Happy, ale aj
sólistiek.
Jednotlivé vystúpenia účinkujúcich uvádzala pani Daniela Sadloňová st., ktorá medzi nimi
oslovovala otázkami hosťa koncertu Petra Cmoríka . A keďže sám začínal v podobnom
detskom súbore ako je Be Happy, pozorne si vypočul tri piesne učiteľky ZUŠ , dirigentky a
autorky Márie Jašurdovej, ktoré mu tento súbor venoval z nového CD „Venovanie.“ Ako
povedal v rozhovore s pani Sadloňovou, má veľkú radosť z tvorby Marie Jašurdovej . Ona je
jeho spolužiačka z konzervatória a spolu spievali v takomto zbore. Zaželal jej aj deťom
speváckeho zboru, aby ten dar, ktorý dostali od Pána rozvíjali pre radosť svoju a potešenie
iných.
Potom vystúpil hosť koncertu so svojimi piesňami. Na záver vyzval detský súbor, aby sa
pripojili k nemu. Spolu prekvapili poslucháčov v preplnenom chráme, keď spoločne
zaspievali vianočnú koledu bez prípravy.
Ďakujeme Pánu Bohu za ochotných darcov, ktorí prispeli zrakovo postihnutým na zlepšenie
ich životných podmienok.
STRETNUTIE ŽIEN
Predvianočné stretnutie žien sa konalo v nasledujúcom týždni vo štvrtok večer
7.decembra. Ako každý mesiac sa konalo opäť v zborovom dome.
Na každom takomto stretnutí sestra farárka Lenka Rišiaňová má najskôr biblickú tému. Na
tomto stretnutí hovorila o Lutherovej manželke. Ďalšou témou tohto stretnutia bola výroba
vianočnej pohľadnice .
NOCOVAČKA PRE KONFIRMANDOV
Začiatok adventného času patril aj konfirmandom. Spoločne 12 konfirmandov a 3
dospelí strávili spoločný piatkový večer pri Božom slove /príbeh o Zacheovi/, hrách, jedle.
Neskorý večer patril kinu a dlhým rozhovorom.. V sobotu dopoludnia sme sa venovali
príbehu Pána Ježiša, Jeho narodeniu , službe a obeti pre nás hriešnikov.

VIANOČNÁ DETSKÁ BESIEDKA
Vianočná detská besiedka sa uskutočnila v sobotné popoludnie v predvečer Štedrého
dňa.
Samotná organizátorka sestra farárka Lenka Rišiaňová a jej detskí a dospelí dobrovoľníci
nepredpokladali takú bohatú účasť detí.
Už dávno pred štrnástou hodinou rodičia privádzali do zborovej siene na toto stretnutie svoje
tešiace sa deti a prinášali drobné občerstvenie. Zborová sieň už bola vyzdobená vianočným
stromčekom, ktorý vyzdobili naši konfirmandi. Každé dieťa sa snažila privítať osobne sestra
farárka.

Po privítaní do štyridsať detí sestra farárka požiadala, aby sa predstavili svojim menom a tiež
potom predstavila detských a dospelých dobrovoľníkov, ktorí jej pomáhali pri organizovaní
a realizácií besiedky Na besiedke sa zúčastnili deti predškolského veku ako aj školopovinné
od prvého až po šiesty ročník.
Potom sestra farárka vyzvala deti, aby sa prihlásili, ktoré sa chcú pomodliť na začiatok
besiedky za jednotlivé ročníky. Jednoduché, ale srdečné modlitby sa striedali . Bolo v nich
ďakovanie za to, že sa tu mohli stretnúť i prosby, aby ich Pán Boh ochraňoval. Napokon sa
pomodlila sestra farárka za uskutočnenie tejto besiedky a prosila nášho Pána, aby ich
sprevádzal dnešným i v budúcich dňoch.
Potom nasledoval biblický príbeh, s ktorým oboznámila deti sestra farárka. Podľa
jednotlivých obrazov im pripomenula príbeh z knihy Kníh BIBLIE o narodení Pána Ježiša .
Postupne hovorila všetky udalosti až po zjavení sa hviezdy, ktorú videli pastieri.
Poznamenala, že tento príbeh pokračuje. Lebo Pán Boh dal Pána Ježiša Krista ako dar,
pretože má rád všetkých . Je to veľká Božia láska, ktorá sa ukázala v tom, že sa Pán Ježiš
narodil.
Potom spoločne po ročníkoch odriekali slová anjelov, ktorí chválili Boha po oznámení
pastierom, aby sa nebáli, že im nesú novinu o narodení Pána. „ Sláva na výsostiach Bohu a na
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Po modlitbe sestry farárky, deti a aj všetci prítomní sa
spoločne modlili modlitbu Pánovu – OTČE NÁŠ.
Deti sa potom rozdelili na dve skupiny. Tí menší vyrábali snehové vločky a nalepovali ich na
záložku a tí väčší hrali hru - Na lyžiara. So záujmom a detskou radosťou sa všetci zapájali
do výroby, ale aj hry.
Ďakujeme ochotným sestrám z cirkevného zboru za prípravu občerstvenia, pomoc pri deťoch
.
Ďakujeme mladým dobrovoľníkom za ochotu a čas pomáhať.
Emília Luhová

