
 

 

„Pokoj vám, nebojte sa, ja som to“ 
Bratia a sestry, začal by som postrehom zo sláve-

nia jednej z mnohých Veľkých nocí, ktorý som zare-
gistroval pri jednej prechádzke. Akosi je to stále rov-
naké. Či veriaci, alebo neveriaci vnímajú veľmi in-
tenzívne to, čo Boh prežil a zažil pre nás. Či si to 
uvedomujú alebo nie, predsa sa nedá potlačiť tá at-
mosféra veľkonočných sviatkov. Sviatkov Pánovho 
utrpenia, smrti a predovšetkým to, čo 
je pre nás rozhodujúce, Pánovho 
zmŕtvychvstania. V nedeľu ráno sa 
Ján a Peter dozvedeli novinku: 
„Ježišovo telo zmizlo!“ Oznámili im 
to ženy, ktoré prišli k hrobu, aby na 
chladné telo vyliali teplé oleje 
a rozlúčili sa s mužom, ktorý im dal 
dôvod na nádej. Ženy si mysleli, že 
sú sami, že si ich nikto nevšíma. Mý-
lia sa. Boh vie, čo chcú urobiť pre 
jeho Syna. Má pre nich pripravené 
prekvapenie. „Z neba zostúpil Pá-
nov anjel, pristúpil, odvalil kameň 
a sadol si naň“ (Mt 28,2). Prečo 
anjel odvalil kameň? Kvôli Ježišovi? Ja som si to 
vždy myslel. Ale rozmýšľajme o tom. Aby Ježiš mo-
hol vyjsť, musel byť kameň odvalený? Musel Bohu 
niekto pomôcť? Bol mŕtvy víťaz taký slabý, že nevlá-
dal kameň odtlačiť? Nemyslím si. Z textu sa zdá, že 
keď bol kameň odvalený, Ježiš bol preč! Kvôli komu 
ho teda odvalili? Počúvajme, čo hovorí anjel: 
„Poďte, pozrite si miesto, kde ležal“ (Mt 28,6). 
Kameň odvalili nie kvôli Ježišovi, ale kvôli ženám 
a apoštolom. Nie preto ho odvalili, aby Ježiš mohol 

vyjsť von, ale preto, aby sme my všetci ostatní mohli 
nazrieť dnu! Mária sa pozrie na Máriu Magdalénu 
a tá má v očiach a na tvári rovnaký výraz ako vtedy, 
keď z koša bez prestania vyberali chlieb a ryby. Zra-
zu je možné opäť snívať. „A rýchlo choďte povedať 
jeho učeníkom: „Vstal z mŕtvych a ide pred vami 
do Galiley. Tam ho uvidíte,“ povedal anjel (Mt 

28,7) Obom Máriám to nemusí opa-
kovať dvakrát. Obrátia sa a bežia do 
Jeruzalema. Obaja učeníci, Peter 
a Ján, sa okamžite rozbehli k hrobke. 
Ján predbehol Petra a dorazil prvý. 
To, čo pri vchode uvidel, ho šokova-
lo. Čo to bolo? „Plachty.“ Videl 
„šatku, ktorú mal Ježiš na hlave... zvi-
nutú na inom mieste ako ľanové 
plachty“ (Jn 20,5-7) Porozumieť to-
mu nám pomôže originálne grécke 
slovo. Ján používa termín, ktorý zna-
mená „zvinuté“, „poskladané“. Tieto 
pohrebné plachty neboli strhnuté 
a hodené na zemi. Boli v pôvodnom 

stave. Neporušené. Šaty v hrobe boli zvinuté, poskla-
dané. Ako je to možné? Keby nejakí priatelia zobrali 
telo, nezobrali by so sebou aj odev? Keby to boli ne-
prajníci, neurobili by to isté? Ak nie, ak z nejakého 
dôvodu priatelia či nepriatelia rozbalili telo, dali by si 
toľko námahy, aby plachty poskladali do pôvodného 
stavu? Samozrejme, že nie! Ale nikto z nich telo ne-
zobral. Kto teda? Toto vírilo Jánovi v mysli a táto 
otázka priviedla Jána k objavu. „Videl i uveril“ (Jn 
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Na kávičke s Martinom  
Lutherom, doktorom teológie 

vo Wittembergu 
 

Vo Wittenbergu sa Luther začal 
naplno venovať teológii. V tej dobe 
ho najviac zamestnávala myšlienka 
Božej spravodlivosti. Slová z listu 
Rímskym, kde sa píše o tom, 
že ...spravodlivý z viery bude žiť... 
chápal tak, že najprv musí byť niekto 
spravodlivý, aby dostal vieru. Takže 
sa úpenlivo snažil zistiť, ako má kres-
ťan žiť pred spravodlivým Bohom, 
ktorého nikdy nebude môcť uspoko-
jiť. 

Koncom roka 1513 začal  na škole 
vo Wittenbergu prednášať o knihe 
Žalmov. Luther však nebol profeso-
rom, ktorý by iba opakoval to, čo sa 
naučil a čo prijal počas svojich štúdií. 
Čítal nové komentáre a púšťal sa 
v uvažovaní ďalej. Svojim študentom 
povedal, že Božia spravodlivosť má 
dva významy, aj keď jeho učili vždy 
iba jeden. Božia spravodlivosť je Bo-
žia vlastná črta, pred ktorou hriešnik 
neobstojí. Ale Božia spravodlivosť je 
aj vlastnosť, ktorú Boh dáva veriace-
mu, a vďaka tomu hriešnik môže stáť 
v Božej blízkosti. Takéto nazeranie 
bolo skutočne niečím novým 
a prevratným. O viere hovoril, že to 
nie je to, že verím tej či onej doktríne 
cirkvi, alebo že mám vzťah s Bohom. 
Vieru nemožno rozdeliť, lebo ona 
dôveruje Božím zasľúbeniam a rastie 
a mení sa vždy viac a viac. Luther 
pretváral učenie o spáse človeka vtedy 
ešte bez toho, aby si to sám uvedomo-
val. 

Učil, že spása je jedine vďaka Kris-
tovi a v Kristovi. A keby sužovali 
veriaceho nejaké neduhy, alebo ho 
obviňovali zlé skutky, nech sa srdce 
obráti ku Kristovi a povie: On za mňa 
zaplatil. On je spravodlivý a to je mo-
ja obhajoba. Zomrel za mňa. Kríž sa 
stal pre Luthera skutočným dôkazom 
Božej spravodlivosti, milosti a viery. 

Vďaka prednáškam a štúdiu Biblie 
našiel Luther liek aj na svoje osobné 
ťažkosti a na všetky tie prebdené noci. 
Uvedomil si, že neutečie pred svojou 
prirodzenosťou. Ale práve vtedy, keď 
to všetko odhalí a vyzná pred Bohom, 

vtedy Boh príde so svojou milosťou. 
Ten hriech a všetky tie pocity viny 
a výčitky sú na to, aby sa pri nás roz-
hojnila Božia milosť. 

V tom čase Luther prišiel 
s myšlienkou, že veriaci človek je 
zároveň hriešny a zároveň ospravedl-
ňovaný Božou milosťou. To nás však 
nemá viesť k pasivite, ale k väčšej 
snahe a túžbe po Bohu. 

 
Zlomový bod 

 
To, čo učil Luther vo Wittenbergu 

svojich žiakov, nič nemenilo na tom, 
čo učila vtedajšia cirkev. Odpustky 
boli súčasťou bežnej praxe vtedajšej 

cirkvi. Krst zmyl trest za dedičný 
hriech, ale nezmyl hriešnosť človeka. 
Preto sa veriaci človek musel snažiť, 
aby túto hriešnosť zo seba odstránil. 
Ak človek zomrel, špina hriechov mu 
ostala ako nejaký dlh na účte. Tým, že 
zomrel, aspoň nepáchal ďalšie hrie-
chy, ale tie čo spáchal počas života, 
tie ostali. V očistci jeho duša čakala, 
kým ju niekto týchto hriechov nezba-
vil, až tak sa mohol postaviť pred  
Svätého Boha. Pre takýchto hriešni-
kov boli dôležité odpustky, ktoré zma-
zali všetky hriechy od krstu. 

Na pápežskom stolci v tom čase 
sedel pápež Lev X. Očakávalo sa od 
neho, že dokončí Chrám sv. Petra 
v Ríme. Pápežská pokladnica však 
bola prázdna. 

Na predaj odpustkov v Nemecku 

mal veľký vplyv aj ďalší mladý muž 
menom Albrecht. Spravoval biskup-
stvá v Magdeburgu a Halberstadte. 
Keď sa uvoľnilo biskupstvo 
v Mohúči, prejavil oň záujem, ale 
potreboval k tomu pápežský súhlas, 
ktorý nebol zadarmo. Vtedy najväčšia 
nemecká rodinná banka Fuggerovcov 
poskytla Albrechtovi peniaze na vy-
platenie pápeža Leva X. On následne 
povolil predávanie odpustkov na úze-
mí, ktoré spravoval Albrecht, aby 
mohol splatiť dlh banke a prispieť na 
stavbu chrámu sv. Petra. 

Poverenie k predaju odpustkov 
dostal kazateľ Ján Tetzel. Jeho misia 
bola veľmi starostlivo pripravená. 
S Tetzelom prichádzal do každého 
mesta vždy sprievod jazdcov, truba-
čov a bubeníkov. Prinášali so sebou 
symboly pápežstva a rodinný erb pá-
peža. Na vysokom stožiari bol  osade-
ný vzor odpustku. Tak začalo kázanie: 
„Či nepočujete hlas svojich zosnulých 
blízkych a priateľov, ako prosia 
a volajú: Zmiluj sa nad nami, zmiluj 
sa nad nami, pretože trpíme hrozné 
muky z ktorých nás môžete vykúpiť 
almužnou? Vy to nechcete?...“ Tetze-
love posledné zvolanie bolo: Keď 
zazvoní pokladnička, duša letí do ne-
bíčka. Potom to už prebehlo rýchlo, 
vybrali sa peniaze a sprievod sa presu-
nul do ďalšieho mesta. 

Na mnohých miestach Európy sa 
ozývali hlasy proti takýmto prakti-
kám. Nazývali ju odpustkovou turisti-
kou. Nespokojní boli aj mnohí kňazi, 
ktorí spravovali svoje farnosti, robili 
svoju prácu zodpovedne a starali sa 
o veriacich. Do mesta prišiel Tetzel 
a za pár dní odišiel s plnými vreckami 
peňazí. Označovali to za „zbožné 
klamstvo na veriacich“. Aj samotný 
Fridrich Múdry varoval Tetzela, aby 
sa nepokúšal vstúpiť na jeho územie 
Saska. 

V roku 1517 bol Tetzel v meste 
oproti Labe juhovýchodne od Witten-
bergu, keď v predvečer Sviatku všet-
kých svätých pribil mladý profesor na 
dvere Wittenberského chrámu 95 téz 
proti odpustkom. 

Pokračovanie v budúcom čísle. 
 

Jaro Petro 
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Blahoželáme! 
 

1.4.2018 – 30.6.2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Našim jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme im Božie požehnanie! 
(Ak tiež patríte medzi jubilantov, no nenašli ste sa v tomto zozname, povedzte to svojmu presbyterovi, prípadne dajte 
nám to vedieť na faru. Môže to znamenať, že nemáme váš evidenčný list.)  
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50 rokov 
Ing. Ján Brozman , Drienovská Nová Ves 133 

70 rokov 
Ján Jaško, Drienovská Nová Ves 28 

Margita Kostárová, Kysak 82 
Anna Sedláková, Kysak 28 

Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor  
 

 Milí bratia a sestry, srdečne vás pozývame na Zborový výlet do Mníchov-
ského potoka pri Bardejove. Je naplánovaný 13. - 15. apríla 2018. Cestovali 
by sme spoločným autobusom v piatok podvečer s návratom naplánovaným 
na nedeľu po obede, aby sa aj deti stihli naučiť do školy. Začínali by sme 
večerou a končili v nedeľu obedom, čo sú dva plné dni. Cena pobytu pre 
dospelého je 15,- eur na deň s ubytovaním a stravou. Cestu autobusom uhra-
dí cirkevný zbor. Prijmite pozvania na budovanie nášho zborového spoločenstva. 

 29. konferencia Modlitebného spoločenstva ECAV bude 6. -  8. apríla 2018 v Badíne. Prihlášky nájdete 
na stránke: www.modlitby.sk 

 EVS konferencia bude 4. - 6. mája 2018 v Dome umenia v Piešťanoch. Téma konferencie je: Mesto na 
vrchu. Prihlásiť sa môžete na internetovej stránke: www.evs.sk 

 Misijné dni VD ECAV budú 30.8. - 2.9.2018 v Starej Ľubovni v hoteli Sorea s témou: Skutočne slobod-
ní. 

 Začiatkom júla 2018 by sme radi urobili trojdňový cyklotábor. Miesto a čas upresníme podľa záujem-
cov. 

 Detský tábor bude tohto roku znova v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku v termíne 23. - 27. júl 
2018. Prihlášky budú zverejnené v máji. 

 Dorastovo mládežnícky tábor plánujeme 6. - 11. augusta 2018. Miesto zatiaľ nie je presne určené. 

60 rokov 
Oľga Fazekašová, Kysak 381 

65 rokov 
Ľudovít Macko, Švábska 58, Prešov 

Viera Mižišinová, Kysak 58 

80 rokov 
Peter Klinčúch, Obišovce 102 

75 rokov 
Zdenko Macko, Kysak 116 

Mgr. Ľudmila Klinčúchová, Obišovce 102 
Anna Petričová, Kysak 190 
Imrich Sedlák, Kysak 244 
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Festival Fusion4Fusion 
 

Hudba, zábava, svetlá, dráma, 
spev, tanec, workshopy a Divine 
Attraction. Festival, kde sa stretli 
Fusiony z celého Slovenska, 
Českej republiky a naši priatelia 
z Ameriky, aby hrali koncerty 

jeden druhému. Aby potešili seba a svojich priateľov, naučili sa niečo 
nové a zaspievali spolu Bohu krásne piesne a chvály. Vďaka hlavnej 
téme „Preskoč“ zistili, že problémy sa dajú vyriešiť jednoduchšie s 
pomocou Boha a mnohí spoznali nových priateľov, objavili svoj 
skrytý talent, prekonali svoj strach a bez hanby sa postavili na pó-
dium. Užili si koncerty ostatných Fusionov a koncert dvojice pop-
rockovej hudby z Čiech Divine Attraction. Cory Simon a Brian Bot-
hwell urobili festival o to zaujímavejším, že taktiež hrali Bohu, ktorý 
všetkým Fusionom požehnal. 

Biba Antolová 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.pôstna nedeľa v našom zbore 
 
Dňa 11.3.2018 sa nedeľa v našom zbore niesla v znamení talentov. 
Na službách Božích sa predstavili deti so svojim talentom, nadaním. Hrou na klavíri poslúžila Júlia Petrová a Soňa Buzogá-

ňová, hrou na husle Šimon Marton, Saša Hajduková spevom s doprovodom svojho dedka na ústnej harmonike. Svojimi piesňa-
mi sa predstavil spevokol Svetielko a báseň predniesla Lea Kosturková. Vypočuli sme si krásne melódie v podaní spevokolu 
Kysačanka. Kázňou nám poslúžil senior KOS Ján Hruška. Súčasťou služieb Božích bolo aj uvedenie básnickej zbierky z pera 
Ladislava Fričovského. Vypočuli sme si aj jednu z básní z tejto zbierky v podaní Alžbety Alexiovej. Pred farou po zaspievaní 

piesne „Smieť žiť pre Krista“ odhalil senior J.Hruška pamätnú 
tabuľu venovanú Ladislavovi Fričovskému. Básnická zbierka 
má názov - Posielam báseň. Ak sa L. Fričovský nemohol zú-
častniť nejakej slávnosti, na ktorú bol pozvaný, tak poslal 
básničku. Aj ja mám takúto skúsenosť – slávnostného otvore-
nia Evanjelickej materskej školy v Košiciach sa pán farár ne-
zúčastnil, no poslal báseň. A tak aj keď nebol s nami, tak 
s nami bol. Básnička visí v šatni Materskej školy a tak je 
s nami aj jej autor po celý rok. Česť jeho pamiatke a vďaka 
Pánu za jeho talent. 
Ďakujeme všetkým ktorí prispeli v tento deň svojim  talentom 
a prajeme im veľa trpezlivosti pri rozvíjaní talentu. Už teraz sa 
tešíme na ich vystúpenia možno opäť v budúcom roku .                                         

 
Z.Martonová 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Milé deti  
 
V tomto čísle sme pre vás pripravili „krížovku“ (takmer doslova), kde nájdete dva z hlavných dôvodov, prečo má-
me Veľkú Noc. Jeden treba prečítať z prava do ľava a druhý zhora nadol  
Vašou úlohou je napísať do štvorčeka vždy prvé písmeno doplneného slova.  
Držíme palce pri lúštení a prajeme vám požehnané Veľkonočné prázdniny  

Mládežnícke okienko :-) 

1. __________ a Gomora 
2. Vzkriesenie __________ z Naimu 
3. Orpa pobozkala svokru na rozlúčku, ale 

_________ pri nej ostala. 
4. Ľahšie je ______ prejsť uchom ihly, ako 

bohatému vojsť do kráľovstva nebeského 
5. ________ Herodes 
6. ________ zbav ma hriechu (žalm 51,9) 
7. „Neveriaci“  _________ 
8. Koráb pristál na hore _________ 
9. Aký malý oheň a akú _______ horu zapáli 
10. Predposledný malý prorok - ___________ 
11. Kráľovná _________ - židovka 
12. ______ postavil koráb 
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Počas siedmich marcových dní, t.j. od pondelka 
12.3.2018 do nedele 18.3.2018 sa v Nemecku v Lipsku 
uskutočňuje ďalší evanjelizačný týždeň Prochrist Live. 
Všetky stretnutia sa konajú v kongresovej hale ZOO. Od-
tiaľ je zabezpečený priamy prenos do krajín Európy. 
V našom CZ sa o jeho zabezpečenie postarali Ján Broz-
man, Ján Jančo, Peter Mihoč a manželia Lenka a Mikuláš 
Liptákovci. Manželia Liptákovci simultánne prekladajú do 
slovenčiny aj piesne aj hovorené 
slovo. Moderátormi večerov sú 
evanjelickí farári Elke Wernero-
vá a Steffen Kern. Piesne spieva 
a hrá kapela Prochrist. 

Témy tohtoročnej evanjelizá-
cie sú: 

12. 3. Boh ma miluje, 
13. 3. Boh ma chce, 
14. 3. Boh ma hľadá, 
15. 3. Boh ma zachraňuje, 
16. 3. Boh ma obdaruje, 
17. 3. Boh ma motivuje, 
18. 3. Boh ma očakáva. 
Každý večer prichádzajú hos-

tia, ktorí hovoria o svojej viere 
v Ježiša Krista a čo ich k nej 
priviedlo. 

V stredu ním bol Benjamín 
Wusow. Keď on ako mladý osi-
rel, hľadal náhradu za svojho 
otca. Nezišiel z cesty života, študoval a teraz funguje 
v Španielsku ako misionár. Vyznal, že po strate svojho 
otca našiel náhradu v Nebeskom Otcovi. 

Vo štvrtok bol hosťom Prof. Dr. Heino Falcke – astro-
fyzik, ktorý sa venuje výskumu vesmíru. Aj on vyznal, 
že ,,veľký tresk“ nebol dielom náhody, ale bola to moc 
Božia, ktorá to všetko začala. Dr. Falcke je rytierom Ho-
landského leva a pôsobí v Holandsku. 

V piatok  priniesol svedectvo o svojej viere a premene 
z moslima na kresťana Yasir Eric, pôvodom zo Sudánu. 
Jeho otec ho ako 8-ročného chlapca priviedol do školy, 
kde ho učili Korán, nenávidieť židov a kresťanov veriacich 

v Ježiša Krista. Moslimovia sa 5-krát denne modlia 
k Allahovi, čo je džihád, potom idú do boja proti kresťa-
nom a Židom a to je tiež džihád. Hovoril, ako sa on stal 
kresťanom. Keď bol jeho bratranec v nemocnici v kóme už 
4 týždne, modlil sa za neho k Allahovi, no modlitby nepo-
máhali. Až raz za ním prišli dvaja koptskí kresťania z 
Egypta, ktorí sa chceli modliť za jeho bratranca, no on ich 
nechcel ani vidieť, pretože on dovtedy ešte kresťana ani 

nevidel (Koptskú cirkev založil 
v 1. Polovici 1. Stor. n. l. evan-
jelista Marek, no k rozkolu 
s ostatnými cirkvami došlo na  
Chalkedónskom koncile v 5. 
Stor. n. l.). Až po niekoľkých 
pokusoch týchto kresťanov, 
dovolil im nakoniec, aby sa po-
modlili, a keď povedali slovo 
AMEN, jeho bratranec otvoril 
oči a prebral sa z kómy. Toto ho 
oslovilo tak, že prestal veriť 
v Allaha a prešiel ku kresťanom. 
Jeho otec ho za to vydedil, vy-
strojil mu pohreb a on sám sa 
bol pozrieť na svoj hrob. Odišiel 
študovať do Európy a teraz pô-
sobí ako evanjelický farár 
v Nemecku. 
Každý večer na úvod sa modlil 
Filip Schepmann Vieru všeobec-

nú kresťanskú a záverečná modlitba znela na koniec kaž-
dého stretnutia: Pane Ježiši, ďakujem, že ma miluješ, otvá-
ram Ti svoj život. Vyznávam Ti svoju vinu a prosím Ťa 
o odpustenie. Ďakujem Ti, že si za mňa zomrel na kríži 
a že si niesol všetku moju vinu. Uznávam Teba, ako Pána 
môjho života. Odo dneška chcem Teba nasledovať so všet-
kým čo som a čo mám. Ďakujem, že odteraz už patrím 
úplne len Tebe. Urob ma nástrojom Tvojho pokoja. Amen. 

Keďže v piatok bola uzávierka časopisu Pútnik, napísal 
som iba o týchto troch večeroch. 

Kto sa ich nezúčastnil, môže len ľutovať. 
  -dk- 

Milí dospeláci ☺ 
 

Opäť tu máme pre vás niečo. Správne odpovede nájdete v 1. Knihe Samuelovej. 

1. V akom meste vybral Samuel 1. Izraelského 
kráľa? 

2. Meno Samuelovho otca. 
3. Jeden zo Saulových synov 
4. Samuelovi synovia boli sudcami v .............. 
5. Za ktorým izraelským kráľom smútil Samuel? 
 
 
Tajnička: 1. _________ 2:24 
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Vtipy 
 

Ježiš ide okolo krčmy a vidí apoštolov, 
ako popíjajú víno, tak sa opýta: 
- Prečo sa tak radujete, veď ste nemali 
peniaze a ešte aj víno kupujete? 
- Ale, Judáš urobil nejaký kšeft. 
--------------------------------------------------- 
Manžel s manželkou a svokrou išiel na 
dovolenku do Izraela. Tam ale svokra 
náhle zomrela. Manželia zašli do pohreb-
ného ústavu, kde im vysvetlili, že preveze-
nie tela späť do Ameriky bude stáť 5.000$. 
Pokiaľ ale svokru pochovajú vo Svätej 
zemi, bude to stáť iba 150$. Manžel rázne 
povedal: 
– Pošleme ju domov! 
Zamestnanec pohrebného ústavu sa začu-
dovane pýta: 
– Prosím vás, ste si istí, že to naozaj chcete 
takto? Prevoz je veľmi drahý. Za 150$ by 
ste tu mohli mať krásny pohreb. 
– Pozrite sa, pane, pred 2.000 rokmi ste tu 
pochovali jedného chlapíka a on vám za tri 
dni vstal z mŕtvych. Tak toto ja riskovať 
nebudem! 
--------------------------------------------------- 
Pápež aj právnik zomreli v rovnakom čase, 
tak sa spoločne dostali pred svätého Petra 
k nebeskej bráne. Svätý Peter zoberie 
oboch do ich nových izieb. Najskôr prídu 
do pápežovej izby, ktorá bola sparťanská, s 
holými podlahami, vojenskou posteľou a 
len jednou lampou so žiarovkou. Potom 
idú ďalej a svätý Peter im ukazuje právni-
kovu izbu, ktorá je obrovská, s kobercami 
od steny k stene, kráľovsky veľkou vod-
nou posteľou, farebnou telkou, jacuzzi a 
plne zásobeným barom. Právnik počudo-
vane hovorí: 
- To musí byť predsa nejaký omyl. Toto 
musí byť izba pre pápeža. 
Svätý Peter na neho pozrie a hovorí: 
- Žiaden omyl. Toto je tvoja izba. Pápežov 
tú máme veľa, ale ty si náš úplne prvý 
právnik. 
--------------------------------------------------- 
Na hodine náboženstva sa farár pýta, či 
majú žiaci nejaké nejasnosti. Móricko sa 
prihlási a pýta sa: 
- Pán farár, čert je párnokopytník alebo 
nepárnokopytník? 
--------------------------------------------------- 
Chlap chce vstúpiť do kláštora, ale môže 
to urobiť iba pod podmienkou, že musí 
držať prísahu mlčanlivosti. Môže prehovo-
riť len raz za 7 rokov aj to iba dve slová. 
Prejde prvých 7 rokov, privedú ho pred 
starších a pýtajú sa ho, čo im chce pove-
dať. On nato: 
- Studená podlaha. 
Prejde ďalších 7 rokov, zase predstúpi 
pred starších a hovorí: 
- Zlé jedlo. 
Po ďalších 7 rokov, zase predstúpi pred 
starších a hovorí: 
- Ja končím! 
Nato mu jeden zo starších odpovedá: 
- Niet divu, odkedy ste sem vstúpili, stále 
sa iba sťažujete. 

Mottom modlitbového stret-
nutia bolo: „Boh videl, že všet-
ko, čo stvoril, bolo veľmi dob-
ré“.  Pripravili kresťanské ženy 
zo Surinamu. 

V úvode všetkých účastníkov 
modlitieb privítal d.o. Mgr. Mi-
chal Harakaľ – farár, správca 
rímskokatolíckej farnosti Obi-
šovce. 

Ďalej pokračoval v prednáške 
o štáte Surinam. Pre nás stredoe-
urópanov je to takmer neznámy 
štát, ktorý sa nachádza 
v severovýchodnej časti južnej 
Ameriky. Pomocou videotechniky nás oboznámil s hlavnými údajmi o krajine, histórii, 
súčasnosti, ako aj o obyvateľstve Surinamu.                                                                                               

Potom pokračovali modlitby a úvahy podľa pripravenej brožúrky, ktoré predčítavali 
ženy z rímskokatolíckej farnosti a z cirkevného zboru ECAV Obišovce. 

P. Mgr. Jaroslav Petro – zborový farár ECAV – predniesol kázeň k danej téme 
modlitieb. Zamýšľal sa nad Božím stvorením zeme a poslaním človeka podmaniť si ju 
pre plnohodnotný život. Ľudia si však čím viac svojim nezodpovedným konaním zem 
ničia, čím vznikajú ekologické katastrofy a pre ďalšie generácie hrozí, že život na zemi 
sa stane oveľa zložitejší. 

Po ukončení modlitbového zhromaždenia sme sa rozchádzali s dobrým pocitom, 
a to jednak z toho, že sme sa zase stretli pri ekumenických modlitbách a aj z toho, že 
ženy zo Surinamu sa zamýšľajú nad ohrozením života na zemi nezodpovedným kona-
ním človeka, čím každého z nás oslovujú, aby sme si prírodu vážili a dielo Božie nie 
ničili, ale zveľaďovali.                                  

                                                                   Ing. Ján Rybka 

Ekumenický svetový deň modlitieb 2018  

Posielam báseň 

V  n e d e ľ u 
11.3.2018 sme sa 
v chráme Božom 
v Obišovciach 
zišli, aby sme si 
pripomenuli talen-
ty, ktoré máme od 
Boha, a niektorí 
nám ich aj pred-
viedli. Pri tej prí-
ležitosti sme moh-
li privítať našich 
hostí. Brata senio-
ra Jána Hrušku, 

ktorý nám zvestoval Božie slovo, s manželkou. Vyzdvihol potrebu vďaky za prijaté 
dary, ale aj potrebu ich rozvíjania. Tiež sme privítali spevácky zbor Kysačanka, ktorý 
nám poslúžil spevom. A v neposlednom rade rodinu Fričovských. Manželku nebohého 
brata seniora Hildegardu a celú rodinu. Na službách Božích sme videli a počuli talenty, 
ktoré Pán Boh dal našim deťom ale aj dospelým. 

Uviedli sme zbierku básni, ktoré napísal brat senior Fričovký – Posielam báseň. 
Titul zbierky vznikol tak, iste si viacerí pamätajú, že brat senior vravieval – kde nemô-
žem ísť, pošlem básničku. Je to zbierka básní, ktoré boli napísané a nepublikované, 
okrem jednej, ale žiadalo sa, aby bola aj v tejto zbierke, a to je - To najkrajšie iba prí-
de. Jednoducho súlad a ladenie básní si „pýtali“ práve túto báseň. Verím, že zbierka 
bude povzbudením pre nás všetkých, ktorí ju budeme čítať. Autorkou fotografie na 
obálke je Renátka Gaľová. Túto zbierku vydal náš cirkevný zbor. 

Po skončení služieb Božích sme odhalili pamätnú tabuľu bratovi seniorovi, z vďaky 
za službu, ktorú konali po dobu tridsiatich troch rokov v našom cirkevnom zbore. Ďa-
kujeme štedrému darcovi, ktorý daroval financie na zaplatenie tabule. 

 
Ján Brozman, zborový dozorca 
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Rozhovor s Evkou Bachletovou, šéfredaktorkou RL  

Evka Bachletová, šéfredaktorka Reformačných listov. 
Publicistka, vyštudovaná žurnalistka, bývalá tajomníčka 
komunikácie GBÚ ECAV, poetka, prozaička. Pestré. Čo som 
vynechal? 

No, určite si vynechal moje dlhoročné pedagogické pôsobenie 
na Katedre žurnalistiky FiF UK, ale aj iné moje kultúrne a literár-
ne aktivity, napríklad mediálne manažovanie opier Víťazoslava 
Kubičku – Martin Lut-
her, Kristov dotyk či 
ostatnej  opery k 
500.výročiu reformácie 
– Hrad prepevný. 

Písala si aj o histórii 
evanjelických médií. 
Našla si niečo, čo ťa 
prekvapilo? 

V roku 2000 som 
obhájila doktorandskú 
dizertačnú prácu: Ľudo-
vé časopisy ECAV na 
Slovensku v rokoch 
1918 – 1938. Preštudo-
vala som cca 17 000 
strán troch našich evan-
jelických periodík v 
medzivojnovom období 
– Stráž na Sione, Nový 
rok a Evanjelický posol 
spod Tatier. Snažila som sa výsledky svojho výskumu neskôr 
publikovať, tiež som neskôr robila výskum ďalších médií, ktoré 
sa viažu s evanjelickým prostredím. Čo ma prekvapilo? Všetko! 
Najmä však zanietenosť, múdrosť, noblesa, láska k cirkvi, láska 
k Bohu a národu, láska k človeku. Moje doktorandské štúdium 
považujem za najšťastnejšie obdobie svojho života a na svoju 
dizertačnú prácu som stále veľmi hrdá. Myslím si, že je to to 
najlepšie, čo sa mi v živote podarilo. 

Ako hodnotíš úroveň evanjelických médií dnes? 
Nuž, je to zložitá otázka, nakoľko som stále zaangažovaná do 

tvorby evanjelických médií. Nemyslím tým len Reformačné listy. 
Prispievam do Diakonia.sk, do zborového časopisu Evanjelická 
Bratislava. Bola som členkou RR Cirkevných listov a chvíľu aj 
zástupkyňou šéfredaktora. Desaťročia prispie-
vam do cirkevných médií, je to súčasť mojej 
profesionálnej cesty. Samozrejme, všetci sme 
dnes svedkami posunu v profilovaní EPST. Je 
to veľmi nešťastný krok, ktorý spôsobil mnohé 
nešťastia iným. Stále totiž platí, že vypovedané 
a napísané slovo má veľkú moc. 

Prečo Reformačné listy? 
To je skôr otázka na zakladateľov Refor-

mačných listov, ja som do projektu vstúpila o 
čosi neskôr. Ale v podstate ide o reformovanie 
našej cirkvi. A nesúvisí to len s 500. výročím 
reformácie. Ja osobne by som dodala nielen 
zreformovanie, ale jej vzkriesenie! 

RL majú za sebou rok. Aký bol? 
Zaujímavý. Podnetný. Ťažký. Je to výzva. 

Učíme sa. Všetci. Autori, ale aj naši čitatelia. 
Hľadáme spôsob, ako priniesť informácie, ktoré nemajú šancu 
byť publikované v oficiálnych cirkevných médiách, alebo sa 
snažíme priniesť pravdivé informácie o vnútrocirkevnom dianí, 
keďže práve ono je často úmyselne prekrúcané a lživo interpreto-
vané oficiálnou cestou. 

RL vychádzajú elektronicky. Nie je to na škodu? Predsa 
len, mnoho zvlášť starších ľudí nemá internet.  

Isteže, bolo by skvelé mať printovú podobu. Potrebujeme na 
to sponzora, človeka s otvoreným srdcom pre nové veci a pre 
Božie veci! 

RL, podľa Imricha Lukáča neevanjelické proticirkevné 
periodikum. Čo na to hovoríš? 

Zabudol si napísať konšpiračné, lebo tak nás označil. Úprim-
ne, jeho tvrdenie je mi ľahostajné. Je to výrok hodný bývalých 

komunistických funkcionárov, ktorí hľadali vnútorného 
nepriateľa na zasadnutí ústredného výboru KSČ. A tam ho 
aj našli… No bývalým komunistom slúži ku cti, že si nedo-
volili publikovať v socialistických médiách hocičo. V tom 
boli múdrejší od dnešných ľudových rozprávačov. A to 
platí pre všetkých… 
Modlíme sa a veríme, že táto doba arogancie moci raz 
pominie. Čo potom? Budú mať RL o čom písať? 
Vždy bude o čom písať. Nemyslím si, že niekto píše s 
radosťou o bolestiach ľudí, ktorým bolo ublížené práve v 
prostredí cirkvi! Našou úlohou je transparentne informovať 
o tom, čo vidíme, čo vieme, čo poznáme vo vnútri cirkvi. 
Príde čas, kedy budeme písať viac o duchovnom živote 
súčasného človeka, ktorý sa hlási k ECAV, je členom cir-
kvi, alebo v nej pracuje. 
EPST má dlhoročnú tradíciu, pevné postavenie, budo-
vy, ľudí, predaje, platy. Je to vôbec možné porovná-
vať? 
Úprimne, ja sa nerada s niečím porovnávam. Reformačné 
listy  sú novým médiom, ktoré tu ešte nebolo. Dajme tomu 
čas… 

RL vydáva HELP. Čo to je? 
Hnutie evanjelických laických pracovníkov. Je to občianske 

združenie, ktoré nadviazalo na predchádzajúce OZ Evanjelická 
jednota a stojí za vytvorením Charty na ochranu hodnôt reformá-
cie a obnovy ECAV na Slovensku. HELP je skratka pre občian-
ske združenie, ale vnímam ju ako symbol pomoci – z anglického 
help – našej cirkvi. ECAV chceme pomôcť pri jej duchovnom 
očistení od nánosov svojvôle, arogancie moci, ale aj prízemnosti 
a sprimitívnenia v komunikácii vo vnútri cirkvi. Naše občianske 
združenie má svoje stanovy, svoj program, ktorým chceme pri-
tiahnuť k spolupráci práve neordinovaných spolupracovníkov 
cirkvi. O novinkách zatiaľ informujeme v RL, ako aj na faceboo-
ku HELP. https://www.facebook.com/help.ecav/ 

 Čomu sa v súčasnosti 
venuješ okrem RL? 
Vlastnej autorskej čin-
nosti. Píšem, premýšľam, 
fotografujem. A teším sa 
z mojej takmer 11 mesač-
nej miničivavky Bibi, 
ktorá aktuálne váži 1kg 
a 200 gramov . 
A chcem o nej vydať 
knihu, ako aj chcem vy-
dať básnickú zbierku 
Retroslová. 
Odkaz pre našich veria-
cich? 
Keďže sa blížia veľko-
nočné sviatky, želám im 

duševné vzkriesenie, želám im, aby sa ich dotkol živý vzkriesený 
Ježiš Kristus a aby pocítili Jeho blízkosť. Každému veriacemu 
v našej cirkvi želám hojnosť Božej milosti, veľa zdravia, radosti 
a dostatku vo všetkom. A tiež humoru! Lebo humor oslobodzuje 
a dodáva ľahkosť našim utrápeným mysliam!  

 
Dano Mišina 
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20,8) I keď to boli handry smrti, Ján v nich uvidel 
silu života. Zvláštne, pomyslíme si, že Boh použije 
niečo také smutné ako pohrebné plachty a zmení ži-
vot. No Boh zvykne robiť také veci. V jeho rukách sa 
prázdne krčahy na svadbe menia na symbol moci. 
A nástroj smrti na symbol jeho lásky. Väčšina z nás 
žije bezcieľne a ten cieľ i naplní. Ježiš žil jediným 
cieľom – zachrániť ľudstvo pred jeho hriechom. Jeho 
život môžeme zhrnúť do jedinej vety: „Syn človeka 
prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“(Lk 
19,10). Ten istý, ktorý zachránil tvoju dušu, túži pre-
tvoriť tvoje srdce. Boh je ochotný zmeniť nás na ob-
raz Spasiteľa. Prijmeme ponuku? O tom sú veľko-
nočné sviatky. O zmene nášho života zo starého na 
nový. V našom prípade zmenu vykonal veľmi de-

tailne, urobme to so svojím životom aj my. Teraz 
sme na ťahu. Aký krok podnikneme? Prajem nám 
všetkým, aby sme v sile Ducha Svätého a jeho moc-
ného pôsobenia v našich životoch dokázali spolu 
s Kristom vstať k novému životu viery. To si vypro-
sujem pre seba a zároveň to vyprosujem každému 
z nás, pre ktorých sa Kristus stal priateľom vo viere, 
ale pre ktorých sa Kristus stal predovšetkým osob-
ným Spasiteľom. Prajem vám, aby Ježiš vstúpil do 
vašich domovov a povedal na každú situáciu, ako-
koľvek ťažkú a bolestnú „POKOJ VÁM, NEBOJ-
TE SA, JA SOM TO“ a aby sme uverili Jeho slovu. 
Radostné aleluja v tomto veľkonočnom čase vypro-
sujem všetkým boľavým a radostným srdciam. ALE-
LUJA.   

Spolupútnik vo viere otec Michal.    

(Pokračovanie zo strany 1) 

Pred časom – od 9. februára 2018 sme mohli sle-
dovať zimné olympijské hry, ktoré sa konali v juho-
kórejskom Pjongčangu. A pred niekoľkými týždňami 
sa skončili aj paralympijské hry. Mnohí ľudia – urči-
te aj niektorí z vás – ste ich sledovali. Možno len vte-
dy, keď vám to čas a povinnosti dovolili, ale určite 
ste sa na ne aspoň na malú chvíľu pozreli. A ako dob-
re sa nám pozeralo, keď sme v danej športovej dis-
ciplíne mali aj „naše želiezko v 
ohni“. Nielenže sme viac fandili a 
aj takto na diaľku podporovali 
našich športovcov, ale spolu sme 
sa tešili z ich výsledkov. Je to 
možno trocha zvláštne. Človek, 
ktorého ani nepoznám, sa stane 
populárny a ešte ako, keď vyhrá 
pre našu krajinu medailu. A tak si 
zrazu akosi všetci úspech konkrét-
neho športovca privlastníme a sto-
tožníme sa s ním. 

Na Smrtnú nedeľu sme v Pa-
šiách spoločne čítali: Opovrhnutý 
bol a opustený ľuďmi, muž boles-
tí, ktorý poznal nemoci, ako nie-
kto, pred kým si ľudia skrývajú 
tvár, opovrhnutý bol a nevážili 
sme si ho. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba 
naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, 
Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre 
naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On 
znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dosta-
lo uzdravenia. (Izaiáš 53,3-5). 

Jeden ranokresťanský hymnus hovorí o Pánovi 
Ježišovi Kristovi ako o Víťazovi – Christus Victor. 
Ježišovo víťazstvo nad diablom bolo jednou dôleži-
tou stránkou Ježišovho vykupiteľského diela. Smrť 

Pána Ježiša a Jeho slávne vzkriesenie je víťazstvo 
nad diablom. Pán Ježiš nám ukazuje, ako má vyzerať 
postoj človeka k hriechu a dáva nám jasný príklad 
ako víťaziť. 

V Getsemanskej záhrade Pán Ježiš prosí nebeské-
ho Otca o pomoc – nech sa deje vôľa Otcova. Ochota 
riadiť sa aj v tak ťažkých chvíľach podľa vôle nebes-
kého Otca je Ježišovo víťazstvo. Mlčanie pred Pilá-

tom je Pánovo víťazstvo. Na kríži 
znášal až do konca neskutočnú bo-
lesť a mnohí čakali, kedy začne kliať 
a preklínať, ale Pán prosí za svojich 
trýzniteľov, aby im bol odpustený 
tento hriech. A mohli by sme meno-
vať ďalšie situácie, ktoré Pán Ježiš 
zažíval. Aj keď by sa nám mohlo 
zdať, že prehráva, On sa vo všetkom 
dokazoval ako Víťaz. Už len preto, 
lebo konal úplne inak ako my. S úc-
tou pozeráme na svojho Pána. Kiež 
nemáme Jeho príklad len pred sebou, 
ale podľa toho príkladu aj konáme. 
V cirkvi, v štáte, v spoločnosti, kde 
žijeme. Tak budeme môcť s Páno-
vou pomocou aj my víťaziť. Stáť po 
boku Víťaza. Ten, ktorý bol zdanlivo 

opovrhnutý ľuďmi, opustený, ktorého si nevážili, je 
aj naším Víťazom. Pán Ježiš je Víťazom, ktorého 
víťazstvo si môžeme privlastniť. Lebo Pán znášal 
trest za náš pokoj, Jeho krvavé rany nás uzdravili. 

Pán Ježiš sa môže aj pri nás prejaviť ako Kristus 
Víťaz. Je množstvo situácií, v ktorých Pán Ježiš Kris-
tus môže a chce priniesť účinnú pomoc, darovať ví-
ťazstvo, darovať slobodu. Aj my môžeme víťaziť 
spolu s naším Pánom. 

Peťo Székely 

Kristus Víťaz 
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Námety pre Vaše osobné modlitby 

   
 
 

Udalosti posledných týždňov nás všetkých, milí bratia a sestry, trochu rozhodili. Slovensko bolo 
na oko pokojnou krajinou, ale posledné týždne tomu tak nie je. Smrť dvoch mladých ľudí vyvolala 
vlnu pobúrenia a nesúhlasu s tým, čo sa stalo. Ľudia volajú po spravodlivom vyšetrovaní 
a potrestaní tých, ktorí túto vraždu spáchali, ale aj tých, ktorí si ju objednali. Nie je však dôvera, že-
by bez výmeny dôležitých ľudí na vysokých postoch bolo niečo také možné. 

Slovensko je zrazu nepokojnou krajinou. Padla vláda, začali sa pravidelne organizovať občianske 
protesty a nikto úplne presne nevie, ako to bude celé pokračovať. Bude stačiť reorganizácia vlády? 
Sú potrebné a nevyhnutné nové voľby? Prinesú nové voľby nejakú zmenu? A vôbec, bude koho voliť 
v predčasných voľbách?  

Ako veriaci ľudia  však vieme čo chceme. A teraz nemyslím či predčasné voľby, alebo nie. Mys-
lím na to, že túžime po spravodlivosti, že túžime po tom, aby zvíťazila pravda, že túžime po tom, 
aby nevznikli nejaké vážne konflikty a nenávisť, ktoré by viedli k nejakej vojne či nepokojom v kra-
jine. 

Myslím, že toto sú veci, za ktoré by sme mali my kresťania zabojovať. Je potrebné, aby sme zo-
brali do rúk „naše zbrane“ a aktívne sa zapojili do tohto boja. Pozývam Vás všetkých, milí bratia 
a sestry, aby sme sa začali každý deň modliť za tieto Kristove ciele tu u nás na Slovensku. Mnoho 
zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého opravdová. 

Uvedomujem si, že sa všetci nezhodneme na tom, čo by bolo pre naše Slovensko v tejto situácii 
najlepšie. Ale zhodneme sa na tom, že chceme, aby sa aj v našom štáte udiala Božia vôľa. A za to sa 
poďme spolu modliť, v dobrom a s dobrým úmyslom. 

 
 
 

Modlitby za Slovensko 
 
 

 
- Za pokojné riešenie tejto situácie 
- Za spravodlivosť 
- Za čestnosť a poctivosť tých, ktorí majú na pleciach zodpovednosť 

 
 
 
 

Modlitby za ECAV 
 
 

 
- Modlime sa aj za našu cirkev, aj v nej je situácia veľmi podobne vyhrotená a nepokojná 
- Za zmierenie medzi nami 
- Za hľadanie Božej vôle 



 

 

R o z p i s   s l u ž i e b   B o ž í c h 

29.3.2018 Zelený štvrtok 
17:00 Kysak +VP 

18:00 Obišovce +VP 

30.3.2018 Veľký Piatok 
8:00 Kysak Pašie 

9:30 Obišovce Pašie 

11:00 Trebejov Pašie 

1.4.2018 Veľkonočná nedeľa 
8:00 Suchá Dolina   
9:30 Obišovce Spevokol 

11:00 Drienovská Nová Ves   

2.4.2018 Veľkonočný pondelok 
8:00 Trebejov   

9:30 Kysak Spevokol 

6. – 8. 
4.2018 

29. konferencia Modlitebného 
spoločenstva ECAV   Badín   

8.4.2018 1. nedeľa po Veľkej noci 

8:00 Drienovská Nová Ves 1M 32,23-30; 1Pt 1,3-9 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

14:00 Lemešany   

13. - 15. 
4.2018 

Zborový výlet   Mníchovský potok   

15.4.2018 2. nedeľa po Veľkej noci 9:30 Obišovce Ez 34,1-2.10-16; 1Pt 2,21-25 

22.4.2018 3. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Kysak Oz 2,18-23; 1Pt 2,11-17 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

29.4.2018 4. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Trebejov Iz 12,1-6; Jk 1,17-21 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

4. - 6. 
5.2018 EVS konferencia   Piešťany   

6.5.2018 5. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Drienovská Nová Ves 2M 17,8-13; Jk 1,22-26 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov +VP 

10.5.2018 Vstúpenie Krista Pána na nebo 
9:30 Kysak   

18:00 Obišovce   

13.5.2018 
Nedeľa po Vstúpení 

Deň matiek 

8:00 Suchá Dolina +VP 

9:30 Obišovce 
Rodinné bohoslužby. Sľub novozvolených 
presbyterov. Odovzdávanie dekrétov zvoleným 
funkcionárom 

20.5.2018 1. slávnosť svätodušná 
8:00 Lemešany +VP 

9:30 Obišovce +VP + posedenie pri káve 

21.5.2018 2. slávnosť svätodušná 
9:30 Kysak   

18:00 Obišovce   

27.5.2018 Svätá Trojica 
8:00 Kysak +VP 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves +VP 

3.6.2018 1. po Sv. Trojici 

8:00 Trebejov Jer 23,16-24; 1J 4,16-21 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Suchá Dolina   

10.6.2018 2. po Sv. Trojici 

8:00 Drienovská Nová Ves Pr 9,1-10; 1J 3,13-18 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

14:00 Lemešany   

17.6.2018 
8:00 Kysak Ez 18,20-24; 1Pt 5.6-11 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

24.6.2018 4. po Sv. Trojici 9:30 Obišovce Mládežnícke bohoslužby,1M 50,15-21; R 8,18-23 

29.6.2018 Sviatok ap. Petra a Pavla 18:00 Kysak   

3. po Sv. Trojici 
Deň otcov 
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