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Krátky prehľad aktivít združenia SLUHA v roku 2016
Hudobno-dramatický krúžok
pod vedením Janky Feríkovej aj v tomto roku intenzívne pokračoval vo svojej činnosti.
V júni absolvoval návštevu SND, v rámci Noci kostolov vystúpil v ev. chráme, kde sa tiež
zúčastnil na trúchloslužbe pri príležitosti pohrebu Milana Michalca z USA (niekdajšieho
chovanca royovskej Chalúpky) a verejnej generálky muzikálu Ako prišli lastovičky domov,
ktorý vznikol na základe rovnomennej rozprávky od Kristíny Royovej. V októbri vystúpil
spevokol v Cirkvi bratskej, v novembri v DK Javorina uviedol svoj nový muzikál, ktorý
nacvičil v spolupráci s Tanečnou školou Bibs Myjava. Týmto predstavením sme si tiež
pripomenuli 80. výročie od smrti Kristíny Royovej a predstavili nový názov nášho
spevokolu Lastovičky. V decembri sme sa zúčastnili na stretnutí detských spevokolov
Považského seniorátu v staroturianskom ev. chráme a prispeli sme ku kultúrnemu
programu v rámci vianočných trhov v Starej Turej.
Múzeum sestier Royových
Múzeum v uplynulom roku zintenzívnilo vzťahy s Mestským múzeum, svojou troškou
prispelo k jeho novej expozícií a začalo spolupracovať na obnove židovského cintorína, kde
by mala byť vytvorená spoločná vonkajšia expozícia. V rámci Noci kostolov sme pripravili
prednášku a scénu, ktorou sme si pripomenuli osobnosť Stanislava Hlubockého.
Spolupracovali sme na vzniku knihy Vojna od Samuela Činčuráka a zborníka o histórii
Novohradu. V rámci práce s deťmi sa zaviedli pracovné zošity a zintenzívnili sme
spoluprácu s detským časopisom Dúha, kde máme rubriku o historických osobnostiach.
Taktiež sme začali bližšie spolupracovať s časopisom Evanjelický východ. V rámci 80.
výročia smrti Kristíny Royovej sme mali prednášku v ev. chráme na Legionárskej ulici
v Bratislave.

Ďalšie duchovné aktivity
Pravidelné stretávania a príležitostné detské párty sa diali v réžii Klubu dobrej zvesti pod
vedením Jarky Pankúchovej. Taktiež pokračovali modlitebné stretnutia v Domove bielych
hláv, pričom sa aktívnejšie zapojili aj členovia RKC. Biblické štúdium po dobratí knihy
Exodus prešlo na Evanjelium podľa Lukáša. V októbri sa ev. chráme v Starej Turej
uskutočnil tretí ročník Piesne, ktorá prebúdza, v rámci ktorého sme si pripomenuli 80.
výročie smrti Kristíny Royovej a nedávny odchod na večnosť básnika a publicistu Michala
Slavku.
Sociálne aktivity
V uplynulom roku sa rozbehol predaj kávy August Roy, vďaka čomu sa nám podarilo
pozitívnym spôsobom ovplyvniť príbehy ľudí odkázaných na pomoc. Pokračovali sme aj
v zapožičiavaní antidekubitnych matracov a polohovateľných postelí. Klub abstinentov
skončil svoju činnosť a po odmlke začal fungovať klub Anonymní alkoholici. V spolupráci
s mestom Stará Turá, spoločnosťou Tesco a ev. diakoniou sme na sklonku roka opäť prispeli
k sprostredkovaniu balíčkov pre núdznych ľudí v našom meste a na okolí.
Ďalšie aktivity
V Domove bielych hláv sme zorganizovali stretnutie s naším dvorným fotografom
Martinom Medňanským, ktorý nám prezentoval jeho pôsobenie na LOH v Brazílii. Každý
piatok tu bývali tvorivé dielne. V decembri sme si na valnom zhromaždení pripomenuli 10
rokov nášho združenia. Na základe parlamentných volieb a nálad v spoločnosti sme v marci
vydali nasledovné vyhlásenie: Združenie SLUHA so znepokojením vníma vstup extrémistov do
Národnej rady Slovenskej republiky. Obdobie prvého slovenského štátu považujeme za temnú etapu našich
národných dejín. Ideológia spojená s týmto politickým útvarom nemá nič spoločné so skutočným
vlastenectvom a autentickým kresťanstvom. Sme presvedčení, že k týmto historickým skutočnostiam sa
musíme neustále kriticky vracať ako k dejinnému poučeniu z doby, ktorej návrat už nesmieme dopustiť.
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