
 

 

Vonkajšia reformácia 
Často sa dáme oklamať vonkajškom. Sme náchylní 

ľudí, veci, javy a situácie často vyhodnotiť nie celkom 
príjemným záverom. Súdime a posudzujeme bez kritické-
ho zhodnotenia. Ale vonkajšok môže skryť aj mnohé vnú-
torné stránky. Presne to sa stalo aj stredovekej cirkvi, 
ktorá vo svojom pomýlení začala klásť dôraz na von-
kajšiu krásu chrámov, kňazských rúch alebo odpustky. 
Človek mával odpustkom voči nebu, akoby to bola vstu-
penka a vravel si: Teraz mám už 
Božiu milosť istú, veď mám 
odpustok. Ten mi je vstupen-
kou do neba.  

Vtedy však Boh poslal svojich, 
ktorí na to všetko povedali veľmi 
rázne a nahlas: „Omyl! Kristus 
vám nič neprospeje. Úplne ste 
od Neho odlúčení, vypadli ste 
z milosti, ak budujete svoje spa-
senie na vonkajšom prejave.“ 

Práve toto si pripomíname 
v týchto dňoch, keď prešlo 500 
rokov od reformácie. Pýtame sa 
však: Je to len spomienka? Je to 
len oslava tých, ktorí nazbierali 
odvahu povedať to nahlas? Je to 
oslava vzniku našej cirkvi? Nie.  

Reformácia sa nám veľmi na-
liehavo prihovára a pýta sa nás, či si aj my nezakladáme na 
zovňajšku. Tento problém sa totiž neskončil reformáciou. 
Reformácia sa nás pýta, či sa nesnažíme oklamať Boha 
našim vysedávaním v kostole či položenou Bibliou na 
stole, keď v skutočnosti ju nikdy neotvoríme a v kostole 
sedíme so srdcom pevne zatvoreným, lebo sme zaťažení 
všeličím, len nie Kristom. Reformácia nás upozorňuje na 
to, že ak premýšľame len o vonkajších veciach nášho kres-

ťanského života, tak sme úplne odlúčení od Krista, vypadli 
sme z Božej milosti. Vtedy nám Kristus nič neprospeje. 

  Sú to veľmi tvrdé a kruté slová, no poukazujú na 
naše zmýšľanie a obviňujú nás. Pýtajú sa, či svojim 
úsmevom nechceme klamať Boha. 

A to je ten problém. Boh sa nedá oklamať zovňajškom. 
Nie vonkajším prejavom sa dostávame do Jeho blízkosti, 
ale jedine vierou. Tým, čo naozaj máme v srdci. Vierou, a 

nie hocijakou, ale vierou, ktorá 
je činná skrze lásku. To zname-
ná vierou, ktorá sa prejavuje, 
vierou, ktorú vidno. 
Viera prejavená v láske je teda 
tou skutočnou veličinou, ktorá 
platí v Kristu Ježiši, to viera je 
tou „vstupenkou do neba“.  
Ak si teda v tomto období prí-
pomíname dôležitosť odkazu 
reformácie, tak musíme so všet-
kou vážnosťou povedať: Neza-
kladajte si na vonkajšku a 
nesnažte sa oklamať Boha 
chodením do kostola, spieva-
ním piesne či zbožnými reča-
mi, ak vaše srdce pri tom chý-
ba. Inak vám Kristus nijako 
neprospeje, naopak, vzdialení 

ste od Neho. Vypadli ste z Božej milosti. Ale proste Bo-
ha, aby vás obdaril svojim Duchom. Proste Boha, aby 
vám skrze tohto Ducha dal pravú  a živú vieru. Takú, 
ktorá sa prejavuje v láske. Tak získate novú tvár, ktorá 
je pravá a ktorá je akceptovateľná ako pre Boha tak aj 
pre ľudí. 
 

Dr. Dušan Havrila 
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Na kávičke s reformátorom  
Martinom Lutherom 

 
O Martinovi Lutherovi toho vieme 

dosť veľa. Máme množstvo prameňov, 
ale aj osobných spisov, v ktorých Lut-
her opisoval svoj život a niektoré dôle-
žitejšie momenty. Prečítajte si pár vecí, 
ktoré sú možno menej známe z knihy 
Reformátor Martin Luther od Jamesa 
M. Kittelsona. 

Martin Luther sa narodil v malom 
mestečku v Eislebene 10. novembra 
1487 rodičom Hansovi a Margarette 
Luderovcom (tak vyslovovali ich 
priezvisko v tunajšom nárečí). Meno 
Martin dostal, pretože bol práve svia-
tok svätého Martina. Hneď na druhý 
deň bol pokrstený v malej kaplnke sv. 
Petra. Malo to svoj dôvod. Úmrtnosť 
novorodencov do 6 mesiacov bola v tej 
dobe 61%. Zomrel tak minimálne je-
den z Lutherových súrodencov. Od 
piatich rokov navštevoval mestskú 
školu v Mansfelde, kde sa žiaci učili 4 
predmety: čítanie, písanie, spev 
a latinský jazyk.  

Luther bol synom sedliaka. Jeho 
otec Hans bol čestný muž, ale keďže 
mal v rodine staršieho brata, musel si 
vybrať, či u neho bude robiť ako robot-
ník, alebo sa vyberie vlastnou cestou. 
Rozhodol sa preto začať odznova  
a odišiel do Eislebenu. Ale tam sa mu 
veľmi nedarilo a tak s rodinou skončili 
v podhorskom mestečku Mansfeld, kde 
sa stal baníkom. Tu sa mu začalo dariť, 
začal v tejto oblasti podnikať. Dokonca 
sa stal aj váženým členom mestskej 
rady. Táto história je dôležitá pre po-
chopenie udalostí, ktoré sa stali neskôr. 
Lutherov otec bol veľmi prísny a do 
svojho syna Martina vkladal veľké 
nádeje. Nezabudol na to, odkiaľ vyšiel. 
Chcel, aby jeho deti študovali a mali 
zabezpečený lepší život. Luther sa 
s názormi svojho otca nie vždy stotož-
ňoval, aj keď priznával, že otec to 
s ním myslí dobre. V 13-tich rokoch 
Luther ovládal veľmi dobre latinčinu, 
a to mu dávalo predpoklady pokračo-
vať v štúdiu. Najprv v Magdeburgu 
a potom v Eisenachu.  

Ak by ste v tom čase chceli stretnúť 
Luthera, bolo by to často niekde na 
ulici, kde študenti chodili spievať po 
domoch a tak si zarábali peniaze. Bolo 
to niečo také, ako dnešné koledovanie, 

ale fungovalo počas celého roka, nie 
len počas Vianoc. V detstve bol ako 
ostatné deti, spieval v spevokole počas 
bohoslužieb a zarábal si ako študent 
spievaním po domoch. Aj keď už vte-
dy bol aktívnejší a snaživejší ako ostat-
ní. 

V máji 1501 sa Luther vybral na 
štúdium filozofie do Erfurtu. Býval na 
internáte, ktorý by dnešným študentom 
skôr pripadal ako vojenské kasárne. 
Všetci študenti chodili v rovnošate, 
riadili sa prísnymi pravidlami internátu 
a univerzity. Vstávali skoro ráno na 
bohoslužby a modlitby, spolu jedli 
a študovali rovnaké predmety. Tu začal 
Luther vynikať. Prípravu na štúdium 
bakalára slobodných umení získal za 
jeden rok. Spolužiaci ho volali 
„filozof“. Bol majstrom v dišputách 
a verejných debatách, ktoré boli súčas-

ťou vtedajšieho vyučovania. Každá 
univerzita mala vtedy štyri základné  
fakulty: fakulta slobodných umení, kde 
sa pripravovali na štúdium bakalára 
a magistra a nad ňou odborné fakulty 
práva, medicíny a teológie - vtedajšej 
kráľovnej vied. Profesormi boli iba tí, 
ktorí vyučovali na jednej z týchto troch 
fakúlt a mali titul „doktor“.  

Dišputy, teda odborné diskusie, boli 
v tej dobe spôsobom vyučovania. Pred-
pokladalo sa, že určité pravdy sú uni-
verzálne a že jednoznačne platia. 
Z tých sa vychádzalo a o tie sa 
v diskusiách opieralo. Cieľom diskusií 
bo lo  ob javovať  t i e to  pravdy 
a zrozumiteľne ich formulovať. Jeden 
zaujímavý príklad je diskusia stredove-
kých teológov o tom, koľko anjelov si 

môže sadnúť na hlavičku ihly. Tá otáz-
ka vyznieva na prvé počutie veľmi 
hlúpo a nepodstatne. Ale podstatné je, 
čo sa za otázkou skrýva v pozadí. Majú 
anjeli hmotné telo, alebo duchovné? 
Ak by mali hmotné, muselo by byť na 
nejakom mieste a to by sme potom 
vedeli niekde vyhľadať, nemohlo by to 
byť miesto večné, lebo hmotné je po-
minuteľné. Tým by sa napríklad spo-
chybnilo učenie o vzkriesení a večnom 
živote. Toto bol spôsob, ako sa študen-
ti učili formulovať svoje názory 
a obhajovať ich, prípadne ich konfron-
tovať s inými pohľadmi. Luther vraj 
tieto diskusie miloval a vynikal v nich.  

V Roku 1505 sa stal Luther majster 
Martin. Napísal, že „je úžasné zažiť 
slávnostnú promóciu na majstra 
a prijať sviecu. Nevyrovná sa jej žiad-
na časná ani svetská radosť.“ Otec 
Hans bol na syna nesmierne hrdý. Ale 
vnímal to iba ako začiatok synovej 
kariéry. Videl ho ako právnika. Kúpil 
synovi Corpus Juris Civilis, najdôleži-
tejší zákonník vtedajšej doby.  

Lenže o šesť mesiacov, keď sa Mar-
tin vracal z Mansfeldu do Erfurtu, zažil 
ohromnú búrku. Ležiac od strachu na 
zemi vtedy vykríkol: „Svätá Anna, 
pomôž mi! Stanem sa mníchom!“ Keď 
to celé prežil, vnímal to ako záväzok 
a Božiu vôľu a takto to v liste napísal 
aj svojmu otcovi. Samozrejme, že aj 
keď jeho otec bol zbožný človek, 
v ráznej odpovedi napísal synovi, že si 
Božiu vôľu zamenil s vôľou diablovou. 
Otec si uvedomil, že by s odchodom 
najšikovnejšieho člena svojej rodiny 
do kláštora stratil aj svoje zabezpeče-
nie na staré kolená.  

V škole si Luther bez vysvetlenia 
vyžiadal voľno, aby mohol navštíviť 
svoju rodinu. Ale rodina mu uspokoji-
vú odpoveď v tejto otázke nedala. Otec 
bol jednoznačne proti a aj samotný 
Luther mal mnoho pochybností. Túto 
otázku nakoniec riešil aj so svojimi 
spolužiakmi a kolegami. Vstup do 
kláštora nebol nejakým okamžitým 
nepremysleným rozhodnutím. Trvalo 
to niekoľko týždňov, kým sa Luther 
jednoznačne rozhodol, že ukončí štú-
dium práva a vstúpi do kláštora, aj keď 
to bude proti vôli otca.  

Pokračovanie v budúcom čísle. 
 

Jaro Petro 
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Blahoželáme! 
 

1.10.2017 – 31.12.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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75 rokov 
Ema Babejová, Drienovská Nová Ves 

Božena Nemecsková, Bratislava 

50 rokov 
Imrich Gajdoš, Drienovská Nová Ves 36 
Mgr. Katarína Hricová, Suchá Dolina 46 

55 rokov 
Jarmila Uhaľová, Kysak 66  

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

 Konferencia Modlitebného spoločenstva bude v Herľanoch 9.-13. Októbra 
2017 na tému: Jedine Bohu sláva! (Soli Deo Gloria!) Prihlasovanie je cez 
internet. 

 Srdečne pozývame na 14. Konferenciu Rodinných spoločenstiev, ktorá bude 
tohto roku v Tatranských Matliaroch v Hoteli Sorea HUTNÍK II v termíne 
16.-19. novembra 2017. Téma konferencie je Misijné siete. Prihlasovanie je 
cez internet. 

 K 500. výročiu reformácie vás srdečne pozývame na slávnostné bohoslužby, ktoré budeme mať 
v Obišovciach 9:30. Zároveň by sme v tento deň chceli urobiť jedno dlhšie netradičné zvonenie na pri-
pomenutie si tejto historickej udalosti, a k tomu ešte ponuka jedeného starého zvyku z Partizánskej Ľup-
če, kde na pamiatku reformácie zapaľujú v oknách evanjelických domácností sviečky. Aj takýmto sym-
bolickým činom si môžeme pripomenúť veľké udalosti reformácie.  

60 rokov 
Andrej Želinko, Drienovská Nová Ves 120 

65 rokov 
Eduard Fazekaš, Kysak 381 
Milan Socha, Lemešany 120 

JUDr. Viera Straková, Drienovská Nová Ves 131 

80 rokov 
Emília Mazáková, Kysak 38  
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Boh ti dáva šancu! 
 

Tohtoročný detský tábor sa líšil od predchádzajúcich ročníkov tým, že sme nešli ani na Si-
gord, ani do Červenice, ale na Liptov. A to konkrétne do Liptovského Hrádku do Janoškov-
ho domu. Cestovali sme vlakom, čo deti uvítali, len my starší sme mali z toho trochu obavy 
. Nakoniec všetko dobre dopadlo a my sme cestou tam, ale aj cestou späť mohli cítiť Bo-
žiu prítomnosť a ochranu. Pán Boh nám ukázal, že naše obavy sú zbytočné, keď ich vložíme 
do Jeho rúk a dovolíme, aby sa o všetko postaral. A naozaj sa o nás staral celý týždeň, lebo 

to bol veľmi požehnaný tábor. Tábor niesol názov: „Boh ti dáva šancu!“ – Príbeh Jonáša. Už z názvu vyplýva, že nám ako prí-
klad poslúžil príbeh z Biblie o Jonášovi. Od pondelka do štvrtka sme si postupne prešli celú Jonášovu knihu a v piatok si všetko 
zopakovali. Aby ju deti lepšie pochopili, každý deň im bola zahraná scénka, naučili sa biblický verš a vypočuli si svedectvá. Na 
Jonášovom príbehu sme sa naučili to, že Pán Boh nenávidí hriech, lebo nás od Neho vzďaľuje. Tak, ako Jonáš neposlúchol Pána 
Boha, tak ho neposlúchame aj my, robí-
me si po svojom. Pán Boh Jonáša zasta-
vuje. Jonáš dostáva druhú šancu. Aj nám 
dáva Pán Boh druhú šancu. Pán Boh už 
urobil pre nás všetko: Nechal svojho 
Syna Pána Ježiša zomrieť na kríži, lebo 
nás neskutočne miluje. Je len na nás, či 
tú šancu využijeme.  

Samozrejme, že okrem učenia, sme 
zažili aj kopec zábavy a spoznali nových 
kamarátov. Počasie bolo super, čo sme 
využili pri rôznych hrách aj opekačke. 
Bolo nám tak dobre, že tých päť dní 
ubehlo ako voda, a poniektorým sa ne-
chcelo ísť ani domov . No veríme, že 
ak Pán Boh dá, tak sa stretneme znova 
o rok. 

B. Buzogaňová 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 My však myseľ Kristovu máme. 
 

„My však myseľ Kristovu máme.“ 1.Kor.2,16. Tento veršík nás sprevádzal tohtoročným mládežníckym výletom 
v Liptovskom Trnovci. Vycestovali sme v utorok 8.8. a vrátili sa v nedeľu 13.8. Na výlete nás bolo 35 mládežníkov. 

Každý večer sme rozoberali jednu z Ježišovych vlastností a učili sa, akým spôsobom myslieť ako On. Prvým večerom nás 
viedla Ivka Kožlejová s témou: „milujúci“. Hovorila o Ježišovej nesmiernej  láske k nám, a ako sa máme aj my navzájom milo-
vať. Druhý večer nás vyučoval brat farár. Zaznel známy príbeh o pokúšaní Ježiša na púšti, ktorý nám ukázal Jeho pevnosť 
a odolnosť voči hriechu. V tretí večer sme sa naučili o Ježišovej vernosti k Otcovi, ktorý s ním bol vždy v spojení a úplne sa mu 
podriadil. Štvrtý deň sa niesol v znamení poslušnosti. Daniel nám rozprával o Ježišovej službe na zemi, ktorá ho priviedla na 
kríž. Piatym dňom nás vyučovala Deniska o tom, aký je Ježiš dobrý pastier, ktorý hľadá a zachraňuje stratených. Posledný deň 
ráno nás viedla dvojica v zložení Vladka a Lucky. Počúvali sme o tom, že máme myslieť na veci Božie a nie ľudské. 

Každý deň nás čakali aktivity rozmanitého druhu. Iniciatívy, skupinky, športové aktivity v tímoch, crafty a prekvapenia. Ten-
to rok sme oslavovali desiate výročie obišovského výletu, preto nesmela chýbať ani oslava. Niesla sa v štýle Black&Red&White 
(Čierna&Červená&Biela), kde sme si poriadne zatancovali a večer ukončili nealkoholickými letnými drinkami :D :D. Tiež sme 

vyskúšali trúfalosť našich výletníkov, 
zdolaním odvážnych úloh. 
Výlet nám spríjemňovali aj tety kuchárky, 
ktoré nám kuchtili vynikajúce jedlá, dodá-
vajúce celodennú energiu. Veľmi obľúbe-
nou činnosťou sa stala tanečná hra Just 
Dance. Hrávala sa aj niekoľkokrát do dňa. 
Prekvapujúco, tanečný parket bol plný 
chlapcov, no samozrejme, aj dievčat. 
Odchádzali sme s krásnymi zážitkami 
a spomienkami, ktoré si uchováme v na-
šich mysliach už navždy. Ja osobne som 
si uvedomila veľa vecí, za ktoré som ne-
smierne vďačná Pánu Bohu. Našla som si 
nových kamarátov a upevnila vzťahy 
s priateľmi.  Bolo nám spolu naozaj dob-
re. Už teraz sa tešíme na ďalší rok. 
 

Lucia Ivan 

Mládežnícke okienko :-) 



 

 

Odpoveď: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mládežnícke okienko :-) 
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Cyklotábor 
 

Toho roku sa uskutočnil druhý ročník cyklistického tábora v strede júla. Bolo 
nás 7 cyklistov plus vodič doprovodného vozidla. Keďže sme sa obávali o bezpeč-
nosť, vymysleli sme to tak, že vpredu sme išli na bicykloch a za nami išlo auto s 
prívesným vozíkom na ktorom boli náhradné bicykle a nápis Pozor Cyklisti. Vždy 
keď nás obiehalo auto, vodič zatrúbil, preto sme vždy vedeli, kedy nás niečo obie-
halo. Vyrazili sme vo štvrtok 13. júla dopoludnia, keďže v prvý deň nás čakala najdlhšia z troch trás. Viedla z Obi-
šoviec cez Drienovskú Novú Ves, Záborské, Sigord, Červenicu až do Bačkovíka, ktorý sme využívali ako našu zá-
kladňu. Fúkal silný vietor, preto to bolo veľmi ťažké. K opálovým baniam sme museli aj zísť z bicykla. Obedná 
prestávka bola pri opálových baniach. Zastavili sme sa aj pri bratovi Liškovi, ktorý nám ukázal, ako sa mu darí vo 
včelárení. Po príchode do Bačkovíka a dobrej večeri sme si išli na hodinku - dve pospať. Potom sme hrali futbal, 
rozprávali sme sa a kúpali v bazéne. 

Na druhý deň sme vyrazili na stredne dlhú trasu. Pridali sa k nám dvaja členovia, aj keď len na časť trasy, ale o 
dvoch sme prišli kvôli zdravotným problémom. Prešli sme cez Čakanovce, Džvernikom hore do Herľan, a potom 
sme sa dostali na lesnú cestu, po ktorej sme išli skoro vždy dole kopcom. Bolo mokro, takže niektorí prišli zablate-
ní. Dostali sme sa ku priesmyku Dargovských Hrdinov. Tam sme si urobili obednú prestávku. Zišli sme do Košic-
kého Klečenova, a cez Nižnú Kamenicu a Čakanovce znovu do Bačkovíka. V Čakanovciach sme chytili druhý 

dych, ale to už bolo neskoro. 
Na tretí deň nás čakala už len cesta 
domov. Bola to najkratšia trasa. Vy-
štartovali sme a prešli cez Kecerovce, 
Čižatice, Chrasné, Vajkovce, Budimír 
a Lemešany do Obišoviec. Cestou do-
mov bolo zopár kopcov, na ktorých 
bolo treba zabrať, ale zvládli sme to. 
Zastavili sme sa aj na vyhliadke Čere-
šenka. V Budimíri sme sa rozhodovali, 
či ísť smerom na Lemešany alebo rad-
šej na Družstevnú. Ale po dlhých pre-
počtoch, čo sa oplatí a čo nie, sme išli 
cez Lemešany. Domov sme prišli už 
len v počte 5. Spolu sme prešli okolo 
120 km. 

Matúš Petro 
 

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

Milé naše deti  
 

Prišla jeseň, nový školský rok, skončili sa prázdniny... ne-
budeme vás teda veľmi trápiť nejakými ťažkými hlavolamami 
či krížovkami, keďže školské úlohy sú už určite v plnom prú-
de  

Máme tu len taký jeden jesenný obrázok, po ktorom sa tú-
lajú nejaké písmenká. Bude však treba predsa len trochu po-
rozmýšľať, lebo písmenká nemajú poradie, sú doslova zatúla-
né, tak im budete musieť pomôcť. Prezradíme vám len, že ich 
má byť 10 a slovo, ktoré z nich môžete poskladať, je názvom 
veľmi významnej udalosti pre našu cirkev. Tento rok oslavu-
jeme 500. výročie tejto udalosti. 
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Vtipy 
 

Adam a Eva sa prechádzajú 
v záhrade Éden. Tu si Eva vzdychne: 
- Adam, máš ma rád? 
Adam zabručí:  
- A koho iného by som mohol mať 
rád? 
-------------------------------------------- 
Farár pri svadobnom príhovore na-
pomína snúbencov:  
- A myslite na to, čo je napísané 
v Biblii: „Kam ty pôjdeš, pôjdem aj 
ja...“ 
V tej chvíli sa nevesta začala nahlas 
smiať: 
- Môj snúbenec je poštár. 
-------------------------------------------- 
Staručký Žid prechádzal ulicou pred 
kostolom, keď ho v tom zrazilo oko-
lo idúce auto. Pribehol k nemu kňaz, 
pokľakol si a chystal sa mu udeliť 
posledné pomazanie: 
- Veríš synu v Boha Otca, Syna 
i Ducha Svätého? 
Starček sa rozčúlil: 
- Ja tu umieram a ty mi tu dávaš 
hádanky?  
-------------------------------------------- 
Po pár dňoch v korábe sa Noach 
rozhodol, že ide chytať ryby. Vzal 
udicu a vyšiel na bok archy. Po chví-
li sa vrátil, pod pazuchou na jednej 
strane niesol päť kilového kapra a na 
druhej strane metrovú šťuku, ale 
tváril sa príliš smutne.  
- Taký krásny úlovok, - hovorí syn - 
mal by si sa radovať a ty sa tu mra-
číš.  
- A čuduješ sa? Veď som zobral iba 
dva červíky.  
-------------------------------------------- 
Modlitba ženy: 
Pane Bože, daj mi múdrosť, aby som 
pochopila muža, daj mi lásku, aby 
som mu odpustila, daj mi trpezlivosť 
na jeho nálady. Len mi prosím ťa 
nedávaj silu, lebo by som ho zabila. 
-------------------------------------------- 
- Tak čo, ako sa vám žije v pekle?  
- Paráda. Pestrá spoločnosť, chutná 
strava. A čo vy v nebi?  
- Ale. Niekedy robíme aj 16 hodín 
denne.  
- Nehovor! A prečo?  
- Niet ľudí! 
-------------------------------------------- 
Farár spovedá mladú dievčinu:  
- A žiadne iné hriechy už, milé dieťa, 
nemáte?  
Dievča nesmelo odpovedá: 
- No, snáď už iba jeden. Každé ráno 
sa pozerám na seba v zrkadle, aká 
som krásna. 
Farár mávne rukou a hovorí:  
- Ale to nie je hriech, milé dieťa, to 
je očná vada.  

(pokračovanie z minulého čísla) 
 
3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť! 
Budeš svätiť sviatočný deň. Máš možnosť odpočinúť si a nazbierať nových síl. 

Máš šancu pripomenúť si cieľ svojho života a neutekať pred sebou. Najdôležitejšiu 
príležitosť k stretnutiu s Kristom máme pri bohoslužbách, pri Jeho slove 
a sviatostiach.  

Je pre mňa nedeľa ťarchou alebo darom? Vyhýbal som sa spoločenstvu 
s kresťanmi úmyselne? Bolo pre mňa dôležitejšie niečo iné, ako prežiť čas 
v spoločenstve s Kristom? Som počas bohoslužieb nepozorný? Je pre mňa deň Pána 
časom, ktorý venujem rodine, deťom, návšteve rodičov, na budovanie dobrých vzťa-
hov? Je dňom telesného a duševného zotavenia? Neporušil som nedeľný pokoj zby-
točnou prácou; prehnanými zábavami? Neodrádzal som svojimi rečami tých, ktorí sa 
aktívne zapájali pri bohoslužbách? Snažil som sa sám pomáhať pri bohoslužbe? 

 
4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi! 
Keď sa stretávaš s blížnym, stretávaš sa s Kristom. Zvláštne miesto medzi blížnymi 

zaujímajú rodičia a spolupracovníci. Máš zodpovednosť protestovať tam, kde sa zne-
užíva autorita, kde sa nedbá o Božiu vôľu. 

Pristupoval som k svojmu blížnemu ako k súperovi, ktorého mám prevýšiť, alebo 
ako k partnerovi, s ktorým si navzájom pomáhame dosiahnuť spásu? Snažil som sa 
pochopiť príčiny konania blížneho, a tak mu porozumieť? Nechcel som odpustiť? 
Hovorím častejšie "ja" namiesto "my"? Využívam núdzu druhého na svoje obohate-
nie? Navštevoval som chorých a opustených? Opúšťam nepríjemnú prácu, alebo ju 
nechávam druhým? Uznávam autoritu rodičov? Oceňujem ich námahu a som im 
vďačný? Usilujem sa im porozumieť a pomôcť? Mám pochopenie pre ich slabosti? Je 
správne, čo od nich vyžadujem? Bol som voči nim neláskavý, plný hnevu, drzý, hru-
bý, arogantný, neústupčivý? Zaujímal som sa o ich starosti? Uvedomoval som si, že 
starnú a majú právo na porozumenie a trpezlivosť? Modlil som sa za nich? Využíval 
som nadmieru peniaze svojich rodičov, alebo som ich ľahkomyseľne rozhadzoval? 
Dokázal som vo vzťahu k rodičom dávať a nielen brať? Aké mám vzťahy so súroden-
cami? 

Vzťah k iným autoritám: Nekritizoval som bez lásky a zbytočne? Nebol som ne-
spravodlivý k podriadeným? Išlo mi o vec, či o vybavenie osobných účtov? 

Povinnosti manželov a rodičov: Urobil som si pre partnera a pre rodinu čas? Snažil 
som sa mu občas urobiť radosť drobnou pozornosťou? Pomáhal som podľa potreby v 
domácnosti? Snažil som sa, aby náš vzťah nezovšednel a láska neochladla? Nebol 
som pozornejší k druhým než k domácim? Venoval som denne potrebný čas svojim 
deťom, či už pri rozhovore, hre, v pomoci pri učení, vo vedení k Bohu? Snažil som sa 
mať záujem a porozumenie pre problémy svojich detí? Viem, s kým sa kamarátia? 
Bol som im príkladom v mravnom a náboženskom živote? Nebol som k nim príliš 
mäkký a neschvaľoval som ich zlé skutky? Viem im povedať aj NIE? Nebol som k 
nim naopak príliš tvrdý? Neriešili sme manželské alebo rodičovské spory pred deťmi? 
Modlil som sa za svoju rodinu? Neplietol som sa do rodinných záležitostí svojich 
detí? 

 
5. Nezabiješ! 
Proti životu hreší nielen vrah, ale každý, kto sa hnevá, háda, ubližuje. 
Nevystavoval som svoj život ľahkomyselne nebezpečenstvu? Netrápil som okolie 

svojou náladovosťou, mrzutosťou a pomstivosťou? Neporušoval som dopravné pred-
pisy a neohrozoval som iných na ceste? Jazdil som príliš rýchlo? Riadil som auto opi-
tý, alebo veľmi unavený? Poškodzoval som si zdravie nemiernosťou alkoholom, ciga-
retami, drogami, jedlom, omamnými jedmi, prehnaným športovaním? Staral som sa o 
zdravie aj dostatočným odevom, odpočinkom, spánkom? Mám sklony k hrubosti a 
tvrdosti, neposilňoval som ich ešte viac čítaním a filmami? Bránia mi chyby alebo iné 
názory druhého človeka v tom, aby som si ho vážil? Existujú ľudia, ktorých nenávi-
dím, alebo ktorými pohŕdam, či im prajem zle? Viac riešim problémy iných než svo-
je? Nezaoberal som sa vražednými alebo sebevražednými myšlienkami? Zdieral som 
zamestnancov, či podriadených? Úmyselne som porušoval zákony (štátne, pracovné, 
daňové...)? Neplnil som si povinnosti? Márnim čas zbytočnosťami? Dbám na čistotu a 
starostlivosť o telo? 

 
(pokračovanie v nasledujúcom čísle) 

Spovedné zrkadlo 
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Obnovme svoj dom  

Milí dospeláci ☺ 
 

Dnes sme si pre vás pripravili tajničku. 
Želáme vám požehnaný čas strávený pri 

jej lúštení. 

1. Mesto spájané s tézami Martina Luthera 
2. 2. Kniha Mojžišova 
3. Otec národov 
4. Zasľúbená Zem 
5. Krstiteľ 
6. Učeník, ktorý zradil Ježiša 
7. Jazyk, v ktorom bola napísaná Stará 

Zmluva 
8. Starozákonný prorok pôsobiaci za vlády 

kráľa Achaba 
9. Vyučujúce knihy Starej Zmluvy 
10. Časť Biblie, ktorá popisuje život Ježiša 

Krista 
11. Sviatosť 
12. Básnik, prozaik, dramatik, evanjelický 

farár 
13. Biblický vrch, kde dal Boh Mojžišovi 10 

Božích Prikázaní 

20.-23. Júla 2017 sa konali Misijné dni Východného Dištriktu 
ECAV v hoteli  SOREA Stará Ľubovňa. Tohtoročné Misijné dni  
mali názov Obnovme svoj dom a niesli sa v duchu 500. výročia 
reformácie. Témy jednotlivých blokov sa  niesli starozmluvnou 
knihou Ezdráš. Ezdráš mal obnoviť národný a bohoslužobný 
život Izraela po jeho prepustení zo zajatia, ktoré umožnil v r. 586 
pr. Kr. perzský kráľ Kýros po ovládnutí Babylónie. Každý 
z rečníkov sa zameral na istú čas z knihy Ezdráš, a preniesol to aj 
do doby, ktorú žijeme 
my. Rečníci priniesli 
nový pohľad na to, čo sa 
v minulosti udialo, 
a akým spôsobom sa 
z toho môžeme poučiť 
v súčasnosti. Kresťanstvo 
našej doby je nielen ob-
noviť svoj dom (stavbu), 
ale aj domov – naše rodi-
ny, cirkevné zbory, cir-
kev. Celý výklad knihy 
Ezdráš bol zachytený aj 
krátkymi scénkami od 
základov našich stavieb, 
až po ukončenie, skvelé 
bývanie, radosť z Božej prítomnosti. Všetky spoločné zhromaž-
denia (bolo ich 5) uvádzali a humorne odľahčovali (scénkami) 
moderátori Tomáš Martaus a Veronika Benetinová v spolupráci 
s Jurajom Balogom. Samozrejme, okrem hlavnej témy nesmeli 
chýbať aj ranné stíšenia, vzdelávacie semináre, biblické hodiny, 
panelové diskusie, programy pre deti, mladých, športové súťaže, 
rodinná hra, večerné duchovno-zábavné programy, večerné fil-
my, divadelné predstavenie pre deti a dospelých. Samozrejme, že 
som sa nemohla všetkého zúčastniť. Bola tam všehochuť.   
Chcem vyzdvihnúť aspoň vzácnych hostí, ktorí prišli na toto 
podujatie sa podeliť so svojimi dojmami. Jedným z nich bol aj 
Peter Jašek s manželkou z Cirkvi Bratskej v Česku. Rozprával 
o tom, ako trpel pre vieru v Ježiša Krista, bol väznený 

s islamistami v Sudáne 14 a pol mesiaca. Jeho rozprávanie 
o prenasledovaní kresťanov vo svete, ale aj jeho zatknutí a prežití 
v zajatí, nám mnohým prinášalo zimomriavky po tele (a to sme 
len o tom počuli). Priestor dostala aj jeho manželka, ktorá rozprá-
vala o tom, ako to ona prežívala doma s deťmi. Ďalším vzácnym 
hosťom v inej panelovej diskusii bol emeritný arcibiskup Trnav-
skej arcidiecézy rímsko-katolíckej cirkvi Róbert Bezák. Panelová 
diskusia smerovala k reformácii v súčasnosti. Prekvapením pre 

najmenších, ale aj ich rodi-
čov, bolo divadelné predsta-
venie Viktórie Jenčkovej 
o zajacovi Eduardovi a jeho 
zázračnej ceste domov. 
Príbeh o láske, ale aj o bez-
ohľadnosti, o tom, že hod-
notu toho, čo máme, spoz-
náme, až keď to nenávratne 
stratíme. Celým podujatím 
Misijných dní nás sprevá-
dzala hudobná Kapela Vý-
chodného dištriktu (KVD), 
a jeden večer nás sprevá-
dzala kapela Crossroads - 
hostia z Banskej Bystrice. 

Misijné dni sa končili v nedeľu službami Božími spojenými 
s prislúžením Večere Pánovej. Ďakujem usporiadateľom 
(Biskupskému úradu Východného Dištriktu a najmä tajomníkovi 
Petrovi Mihočovi), že vedia tak rozsiahlu akciu (čo do počtu 
zúčastnených, rôznorodosť programov, stále noví a zaujímaví 
hostia) organizačne podchytiť, duchovne naplniť, občerstviť 
človeka na duši, ale aj na duchu. 

Moja cesta na Misijné dni bola celkom iná, ako som si naplá-
novala, ale Pán Boh nás vedie a dovedie do cieľa. Do cesty nám 
dáva ľudí, ktorým môžeme ďakovať za ich ochotné srdcia a ruky 
pripravené vždy pomôcť. Ďakujem, brat farár. 

 
Viera Richtariková 
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Neviem, ako intenzívne oslavujete narodeniny, bratia a sestry, 
ale o pár dní tu máme krásne výročie reformácie. Deťom sa dnes 
na narodeniny robia párty, kde si zavolajú svojich priateľov 
a spolu s nimi sa hostia, prípadne sa zaplatí ešte nejaký animátor, 
aby ich mohol pozabávať. V meste je to vraj veľká móda. A ako 
každá zábavka, aj toto stojí nemalé peniaze. Samozrejme,  
k tomu treba prirátať ešte nejaké darčeky, ktoré sú z roka na rok 
drahšie. Takže keď 5 ročnému dieťaťu zaplatia rodičia pohoste-
nie pre kamarátov, k tomu animátora, alebo aj diskdžokeja, 
a k tomu ešte nejaký ten tablet alebo mobil, je z toho riadna hod-
nota. Niekedy sa pýtam, že ak to dieťa budú chcieť prekvapiť na 
ďalší rok, čo budú musieť zabezpečiť? Je to len taký príklad zo 
súčasnosti, na ktorý chcem nadviazať. 

Stále rozmýšľam nad tým, čo urobiť, keď sa nám už blíži to 
okrúhle výročie reformácie. Ako si tieto historické udalosti pri-
pomenúť? 

Na jednej strane sa ozývajú hlasy, že cirkev je dnes v takom 
katastrofálnom stave, že nie je čo oslavovať. A na to sa nedá nič 
iné, iba prikývnuť. 

No na strane druhej je tu aj možnosť nie len spomínať, ale 
urobiť niečo, čo by nás posunulo vpred. Upozorniť aj v dnešnej 
dobe na to, že to bola veľká vec a že sa k nej stále hlásime. 31. 

október bude tohto roku v utorok. Pre mnohých z vás to bude 
bežný pracovný deň a moja otázka bola: Kedy budeme mať bo-
hoslužby? Večer, keď prídete z práce? 

V CZ Marhaň navrhli presbyteri, že by nebolo zlé pripomenúť 
si toto výročie riadne slávnostnými službami doobeda, to by však 
znamenalo obetovať jeden deň dovolenky, kvôli pripomenutiu si 
reformácie. 500-sté výročie však nie je každý deň. Nestálo by to 
za to? Možno by to bol aj dôvod vysvetliť kolegom, že ste evan-
jelik, a teda k Bohu, k reformácii a samozrejme k cirkvi máte 
nejaký vzťah. 

Preto by som vás milí bratia a sestry po porade s bratom 
dozorcom chcel poprosiť, aby ste si na tohtoročný sviatok 
reformácie urobili voľno. Nič neprikazujem, ani nikomu nič 
nenariaďujem, nemám na to žiadne právo. Chcem Vás v tento 
sviatočný deň pozvať na slávnostné bohoslužby, ktoré budú 31. 
októbra doobeda a nie večer. Aby sme sa všetci spolu mohli 
stretnúť v Obišovciach a hovoriť o mocnom Bohu, ktorý stále 
dokáže meniť svet a posúvať ho vpred. Predpokladáme, že do 
ďalšej storočnice to bude znova pracovný deň, takže sa budeme 
stretávať iba večer, ak nám Pán Boh dá života a zdravia. 

Verím, že prijmete i toto pozvanie. 
Váš zborový farár  

500.  výročie reformácie s malým pozvaním 

Iste si dokážete predstaviť, ako dnes ľudia hovoria o druhých. 
Zvláštny pokrok, či zvláštna doba, kedy, ak chcete niekoho – 
slušne povedané – zhodiť, stačí pripomenúť, čo a ako žije alebo 
robí. Čo na tom, že je to váš úsudok. Je to tak. Ale to všetko je 
ľudský pohľad. Ten je nám blízky. No na druhej strane musíme 
vedieť, že nesmieme pozerať na ľudí okolo nás, ktorí robia veci 
inak, ako keby ich Pán Boh zavrhol. Nie. 

Pamätáte verše, kde Pán Ježiš vysvetľoval, ako to bolo 
s Jánom Krstiteľom a s ním? V evanjeliu podľa Lukáša. Tam Pán 
Ježiš vysvetľuje pohľady na Neho a na Jána Krstiteľa. Nebolo 
väčšieho od Jána Krstiteľa medzi ľuďmi, ale aj ten najmenší 
v Kráľovstve Božom je väčší, ako Ján. To je výpoveď o Jánovi 
Krstiteľovi. Ale farizeji o ňom hovorili, že je posadnutý, lebo 
„ani chlieb neje, ani víno nepije...“ (Lk 7,33) 

A o Pánovi Ježišovi? „Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije, a 
hovoríte: Ajhľa, človek žráč a pijan vína, priateľ colníkov a 
hriešnikov.“ Lk 7,34  Takto si na oboch farizeji niečo našli, lebo 
neboli podľa ich správania. Pán Ježiš – žráč a pijan vína. Je nutné 
povedať, že víno v tej dobe nie je dnešné víno. Mohol to byť aj 
mušt – kvasené, nekvasené víno. No ich pomenovanie bolo jasné, 
obžerstvo a opilstvo a popíjanie s hriešnikmi. Dokážeme si pred-
staviť, ako veriaci ľudia vnímali tieto otázky. Veríte v Neho 
a pozrite, kto to vlastne je!? Žráč a pijan vína. A sme u toho. Kto 
poznáme Pána Ježiša, tak nepovieme takto o Ňom, ale ani neuve-
ríme v tieto falošné a ohováračné reči. Pán Ježiš totiž hovorí, že 
tí čo hodujú a pijú s opilcami, nie sú dobrými služobníkmi. Je to 
v Mt 24,48-49 „Ale ak by si ten zlý sluha pomyslel: Môj pán ešte 
nepríde a začal by biť spolusluhov, jedol by a pil s opilcami,“ 
Pán Ježiš hovorí takto o sluhovi. Takže, o čo im, farizejom, išlo? 
Išlo im jasne o to, aby Jeho úsilie zmarili. Ohováračné nepravdy 
mali poslúžiť na to, aby zmarili prinesenie spravodlivosti, ktorá 
sa týka najmä hriešnikov. Totiž, priamo z textu nie je zrejmé, že 
Pán Ježiš pil alkoholické víno. 

Zaujímavý je verš 30. „Ale farizeji a zákonníci, keďže sa mu 
nedali krstiť, zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi.“ Tým, že 
chceli, čakali niekoho iného, lebo zjavne im Pán Ježiš nezapadal 
do kontextu diania, nedali sa pokrstiť a tak zmarili Boží úmysel. 
V tej najlepšej viere, ako veľmi sú oni pri Bohu ale Pán Ježiš nie. 
Akí sú oni svätí! Hovorili ľudu, že On je taký zlý. Pán Ježiš pri-
šiel, aby spasil čo zahynulo. Aby spasil hriešnikov. No ak sa 

pozrieme na našu ľudskosť cez 30. verš, tak nám príde na um 
otázka, „koľko ľudí zmarilo Boží úmysel s nimi?“ Zmarilo plán 
spásy? Zmarilo konanie pre ich spásu, pre záchranu života, pre 
večnosť? Zmarilo Božiu spravodlivosť? Prečo? Lebo 
„my“ (farizeji a zákonníci) to robíme a chápeme takto. 

Všimnite si tiež dôležitosť a vážnosť sviatosti krstu. Tým, že 
sa nedali pokrstiť, zmarili Boží úmysel, Božiu spravodlivosť 
skrze vieru. Sami na sebe. Sami pre seba. 

A teraz niečo, čo nám poslúži k zmene uhlu pohľadu. Na Pána 
Ježiša pozerali inak, ale veľmi zle. Nespoznali Ho. My Ho však 
poznáme. Vieme o Ňom, čo potrebujeme vedieť. Ak by sme iné 
hľadali, zblúdili by sme a tiež by sme zmarili Boží úmysel 
s nami. Poznáme Ho, z Písma, ktoré nám opisuje Boží úmysel, 
ale aj Pána Ježiša. Len tam je verný obraz o Ňom. Teda nemôže 
prísť niekto a povedať, „žráč a pijan vína“. Lebo to tak nie je. To 
že bol s tými ľuďmi, to malo svoj - Boží plán. Aby Ho spoznali 
a boli mu blízko. Ale zlý úmysel farizejov neobstál, lebo Boh sa 
postaral o to, aby sme mali svedectvo a mohli sa takto poučiť 
a vyučiť Pravde. 

Na to si musíme dávať pozor. Máme veľa príkladov na takéto 
zvádzanie. Prst, ktorý ukazuje na Pána Ježiša, ako na žráča 
a pijana vína, dnes nie je to, že niekto vysloví tento názor, ale aj 
príklad, ktorý nám dá. Sú to opäť farizeji, ktorí dobre hovoria, ale 
príklad si z nich nemáme brať. (Mt 23,2-4) Takto zlé konajú, 
zmätú mnohých a ubližujú im. 

Čo je tiež dôležité z tohto textu? Farizeji boli ľudia, ktorí 
príkazy a záväzky uprednostňovali bez živého Boha. A Pán Ježiš 
dával do popredia lásku k blížnemu. Božiu spravodlivosť 
z milosti, viery a skrze Neho. Nereprezentovali to, čo Pán Ježiš. 
Preto je potrebné poznať Písmo, poznať Pána Ježiša, aby sme 
dokázali jasne pomenovať hriech, ale vedieť aj to, že Božia mi-
losť je väčšia, ako naše hriechy. „Slepí vidia, chromí chodia, 
malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú, chudobným 
sa evanjelium zvestuje, a blahoslavený, kto by sa nepohoršil na 
mne“ Lk 7, 22-23 Toto si farizeji nevšimli, ale naopak poukázali 
na to, čo nebolo pravdou. Žráč a pijan vína. Nie ten, ktorý mal 
prísť, nie ten, ktorý uzdravil veľa ľudí z nemocí, utrpení, z moci 
zlých duchov a mnohým slepím daroval zrak. (Lk 7,22) Nie. Oni 
Ho opisoval úplne inak. 

Ján Brozman, zborový dozorca 

Žráč a pijan  
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Dátum Príležitosť Modlíme sa za 

8.10.2017 17. po Svätej Trojici Akcie v ECAV 

konferencia Modlitebného spoločenstva 

14. konferencia Rodinných spoločenstiev 

oslavy 500. výročia reformácie vo všetkých našich cirkevných 
zboroch 

15.10.2017 18. po Svätej Trojici Jedine Písmo 

aby bolo pre nás Božie slovo stále autoritou 

aby sme sa podľa neho snažili žiť 

aby sme ho neprekrúcali podľa vlastných túžob 
a neprispôsobovali svojim predstavám 

22.10.2017 19. po Svätej Trojici Jedine milosť 

aby sme nikdy nezabudli, že sme spasení z milosti bez zásluh 
človeka 

aby sme nedúfali, že žijeme dobrý život a za to si zaslúžime 
spasenie 

aby sme aj iným vedeli zdôrazniť, že spasenie je Boží dar pre 
človeka, ktorý nám dal preto, že to sám chcel 

29.10.2017 20. po Svätej Trojici Jedine viera 

dar viery, ktorý by v nás rástol 

aby sme si uvedomovali, že viera nie je náš dobrý skutok, ale 
vierou Božiu milosť prijímame 

aby nám nestačilo povrchné vedomie, že niekde existuje neja-
ký Boh, ale aby sme ho vierou hľadali a nasledovali 

5.11.2017 21. po Svätej Trojici Jedine Kristus 

aby sme mali stále na mysli, že Jeho obeť na kríži je pre nás 
nenahraditeľná 

aby sme boli vďační za najväčší prejav lásky, aký nám kto 
kedy preukázal 

aby sme mali odvahu vydávať o tom svedectvo pred svetom 

12.11.2017 22. po Svätej Trojici 
Náš štát a jeho 
predstavitelia 

aby kresťanskí politici mali odvahu žiť aj vystupovať kresťan-
sky a aby svojimi skutkami a postojmi nezapreli meno Ježiša 
Krista 

nech každý z nás vykonáva zodpovedne a čestne svoje povola-
nie a prácu 

19.11.2017 23. po Svätej Trojici 

nech sa predstavitelia štátu správajú čestne a nech ich Boh 
skrze svedomie aj cirkev usvedčuje, napomína, ale nech vní-
majú, že sa cirkev za nich modlí 

za politikov, aby ich srdcia boli naplnené túžbou po spravodli-
vosti a práve 

26.11.2017 24. po Sv. Trojici 
Posledné veci 

človeka 

aby sme si uvedomovali nestálosť nášho života a to, že sme 
pominuteľní 

hľadali poklady, ktoré budú hodnotami aj po smrti človeka 

múdro počítali dni časného života a mysleli na večnosť 

3.12.2017 1. adventná ECAV 

urovnanie narušených vzťahov 

biskupov, seniorov, farárov, diakonov 

duchovných a laických predstaviteľov 

10.12.2017 2. adventná ECAV 

väčšie porozumenie a akceptovanie iných názorov 

aby cirkev našla cestu k dnešnému človeku 

aby sme vedeli osloviť ľudí aj mimo cirkvi 

17.12.2017 3. adventná ECAV 

aby sme nerobili veci v záujme jedného človeka ale celej ECAV 

aby sme viedli medzi sebou seriózny dialóg 

aby sme hľadali pravdy v Božom slove 

24.12.2017 4. adventná ECAV 
aby sme prestali s osočovaním a špinením ľudí 

aby naša cirkev bola Kristovou cirkvou 

Náš štát a jeho 
predstavitelia 



 

 

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

8.10.2017 17. po Svätej Trojici 
8:00 Drienovská Nová Ves Kaz 12,1-7; Jk 2,15-18 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

9. - 13.10. 
2017 

Konferencia  Modliteb-
ného spoločenstva 

  Herľany 
Téma: Jedine Bohu sláva! 
(Soli Deo Gloria!) 

15.10.2017 
18. po Svätej Trojici 

Poďakovanie za úrody 
zeme   

8:00 Kysak   

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

22.10.2017 19. po Svätej Trojici 9:30 Kysak Pam. posvätenia chrámu 

23.10.2017 

Reformačný týždeň 

18:00 Trebejov   

24.10.2017 18:00 Obišovce   

25.10.2017 18:00 Kysak   
26.10.2017 18:00 Drienovská Nová Ves   
27.10.2017 18:00 Trebejov   

29.10.2017 
20. po Svätej Trojici 

8:00 Trebejov 1M 1,27-31; 2Tim 1,3-5 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

Žatva spevokolov 15:00 Budimír   

31.10.2017 Pamiatka reformácie 9:30 Obišovce 
+ VP - Slávnostné bohoslužby 
pri 500. výročí reformácie 

1.11.2017 Pamiatka zosnulých 
Ekumenická pobožnosť 

9:00 Obišovce (Dom smútku)   

9:45 Kysak (Dom smútku)   

5.11.2017 21. po Svätej Trojici 
8.00 Suchá Dolina Jer 29,4-7; Jk 2,1-8 

9:30 Obišovce Mládežnícke bohoslužby 

11:00 Lemešany   

12.11.2017 22. po Svätej Trojici 
8.00 Drienovská Nová Ves Sof 3,8-17; Žid 3,12-14 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

16. - 19.11. 
2017 

14. konferencia Rodin-
ných spoločenstiev 

  Tatranské Matliare 
Hotel Sorea HUTNÍK II. 

Téma: Misijné siete 

19.11.2017 23. po Svätej Trojici 
8:00 Kysak Am 4,12-13; Zj 20,11-12 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

26.11.2017 24. po Sv. Trojici 
Posledná nedeľa cirkevného roku 9:30 Obišovce Rodinné bohoslužby 

Abak 3,3-6; 1K 15,22-29 

3.12.2017 1. adventná 
Začiatok cirkevného roka 

8:00 Trebejov Jer 23,5-8; R 13,8-12 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

10.12.2017 2. adventná 

8:00 Drienovská Nová Ves + VP; Iz 11,1-6; R 15,7-13 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov + VP 

14:00 Suchá Dolina + VP 

17.12.2017 

8:00 Kysak + VP; Iz 40,1-11; 1K 4,1-5 

9:30 Obišovce + VP 

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Lemešany + VP 

24.12.2017 
4. adventná 9:30 Obišovce Detské bohoslužby 

Štedrý večer 17:00 Obišovce   

3. adventná 
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