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Vec: Poďakovanie

Vážení kolegovia, bratia farári a sestry farárky,
aj Vás chceme z Ev. a. v. Sl. cirkevného zboru Ilok – Chorvátsko pozdraviť slovom, z 2.Kor.
9, 7 – 8:
„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného
darcu miluje Boh. 8A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo
všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok,..“ 
a srdečne sa Vám poďakovať za Vaše milodary, ktoré ste venovali, na dva nové zvony. 
Ako Vaši kolegovia vieme,  že finančne nie sme na to najlepšie,  ale  Vy ste  na nás, na
krajanov nezabudli a dali ste nám aj z toho mála, čo máte. Ešte raz ďakujeme.
Od r. 2000 v našom zbore (Ilok - Chorvátsko) prebiehala výstavba nového zborového domu,
garáží, cirkevného areálu a najnovšie rekonštrukcia celého kostola, nakoľko bol v dezolátnom
stave. 
22.09. 2018 sme prežili krásnu posviacku zvonov, kde bola zastúpená sestra farárka Katka
Hudáková a brat farár Vladko Ferenčík s delegáciou. Pri slávnosti sme počuli o Vašej ochote
a milodaroch.  Potom  sme  dva  nové  zvony,  ktoré  medzi  tým  boli  uliate  v Innsbrucku  -
Rakúsko , zavesili do veže a s dojatím a veľkou radosťou odvtedy počúvame, ako hlásajú že
aj ďaleko za hranicami –   v Chorvátsku je Evanjelický cirkevný zbor, kde je bohoslužobným
jazykom slovenčina, a že aj tu je Boží dom. 
Sme  naozaj  vďační  za  Vaše  ochotné  srdcia  a ruky,  a prajeme  Vám,  aby  Vám Pán  Boh
odplatil Vaše dary, dobré slovo ako aj Vaše modlitby, na ktorých naďalej na nás myslite.

S pozdravom a úctou, alebo aj tak ako sa tu hovorí v úradnej reči: „Boží blagoslov svima
Vama.“

Vaši kolegovia Sajákovci Dušan a Boženka a presbyteri cz. Ilok
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ZVONČEKY:                                      (2018 B. Sajáková)
Milí národ, zbožní ľudia,  
čo to tu dnes znamená?
Prečo všade radosť žiari,
vrava je tak nadšená.
Prečo ste k nám zavítali,
z blízka, i z tej diali?
Či sme vám my – Iločania,
toľko chybovali?
Ale iste, veru nie. 
Počuli ste zvonenie.
Na veži dva zvony máme, 
dva k ním nové my pridáme.
Nech zvučnejšie k nedeli,
zvonia zvony na veži.

Ty si, ale veľký zvon,  
aký asi máš len tón?
Dve hodinky necelé,
a dáme ťa do veže.
Ako prvý veľký zvon,
hlásaj:  Tu je Boží dom!

A hoc si ty menší zvon,                                                             (Recitovali: Adamko, Adriján, Emka, Sarinka,
iste máš tiež pekný tón.                                                              Etian, Silvinka, Sonjička, Ivanka)   
Budeš zvoniť ako štvrtý,
nesmúť, keď tu nie si prvý,
veď rovnako, ako všetky,
k Bohu voláš Božie dietky.

Kostolík ja rada mám, 
s babičkou sem chodievam.
S ňou sa spolu tešíme,
že tu  Bohu  patríme.
Nové zvony keď teraz,
položíme na reťaz,
nech len zvonia dookola,
ľud volajú do kostola.

Ďakujeme celým srdcom,
všetkým ľuďom, dobrým darcom,
že oni svoj milodar,
priniesli k     nám na oltár.  
Nech tisíc krát ba i     viac,  
požehná vás Ježiš Pán.

Pieseň: /:Bim, bam, bim, bam, bim, bom:/, bim, bam, bom.          (melódia nie je moja je z DS č.97)
Zvony zvučne zvonia, to Pán Boh volá do kostola,  
každého kto chce Jeho meno,  verne vyznávať.
Bim, bam , bim, bom, radostne kráčajme, 
Bim bam, bim,  bom, Bohu zaspievajme,
za všetko, čím si nás zas  požehnal.
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ZVONY NA VEŽI 

Počuj môj spev, Otče z výsosti,
Viac neviem vzdať vďaku Tvojej milosti.
Počuj, volanie, keď prvý hlas zvona,
ku cti Tvojej volá ľud zo Siona.

Tiež každého rána, čuj tie naše prosby ,
keď nás k tomu volajú, Tvoje ranné zvony.
A keď svetlo tma zahalí, počuj naše chvály.
Denno- denne ďakujú Ti  aj večerné zvony.

Veď vo veži nie je to zvuk iba tvrdej ocele,
ale pocta k Božiemu dňu, tóny svätej nedele.
Tak nebuďme viacej hluchí,  ale vždy viac znova,
počujme my to volanie, každučkého zvona.

Keď k radosti zvoniť budú, nech sa spolu tešíme,
keď k žalosti  a nad hrobom, s blížnymi tiež žialime. 
Keď raz aj my opustíme časnosť, ľudské domy,
nech u Teba, nech nám zvonia, tie nebeské zvony.
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