
 

 

Dar ako prejav lásky. Existuje viacero spôsobov, ako dať 
najavo, že mám niekoho rád. Môžem o tom uisťovať slo-
vami alebo to vyjadriť objatím, bozkom. Môžem niekomu 
venovať svoju pozornosť a čas. Ale dôležitým prejavom 
lásky je aj dar. Niečo milovanému 
človeku dať. Venovať. 
Biblia nám hovorí o Bohu, ktorý má 
ľudí a svet rád. Láskou, ktorá je sil-
nejšia nad všetko. A práve aj 
v symbolike Božieho daru tomuto 
svetu môžeme vidieť, ako Bohu na 
nás záleží. Tak ako o tom rozprávajú 
vianočné udalosti. 
Ježiš Kristus ako Dar všetkých 
darov. Vianoce, ktoré sú pred nami, 
sú sviatky darčekov a darov. Ľud-
ských darov a Božieho daru. Ježišov 
príbeh, ktorý začína na Vianoce 
v betlehemskej maštali, je podľa Bib-
lie najväčším darom, ktorý svet, ľud-
stvo a každý z nás mohol kedy do-
stať. 
Človek sám o sebe, napriek všetkým 
našim ľudským výšinám, je pozna-
menaný duchovnou slepotou 
a vrodenou náklonnosťou k zlu. 
A ako takí priťahujeme Boží hnev. Napriek tomu z Božej 
strany prichádza niečo celkom nečakané. Mocný 
a spravodlivý Boh posiela svojho jediného Syna medzi nás 
ako Spasiteľa. „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude 
radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa 
vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ (L 2,10-11) 

A tak nielen samotné betlehemské narodenie, ale celý Ježi-
šov život je rozhodujúcim, kľúčovým Božím darom pre 
všetkých ľudí. Ježiš Kristus nám otvoril a priblížil nebo. 
Nebo otvorené, slávospev zaznieva, tajuplne, v láske, Boh 

sa k ľudstvu skláňa, náručie otvára: 
Poďme, viďme Dieťa, ktoré nám Boh 
dáva. (ES 49, v. 3) A táto príležitosť 
prichádza a dostáva sa nám ľuďom 
ako dar. 
Dar nie je za zásluhy. Pokiaľ si Via-
noce sami neskazíme, potom všetci 
nami obdarovaní by mali vycítiť, že 
všetky tie darčeky si nezaslúžili pre-
to, že boli dobrí, ale dostali ich jed-
noducho preto, že sú milovaní. Milo-
vaní  tými, ktorí sú sami milovaní 
Bohom. „Veď  Boh tak miloval svet, 
že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik,  kto v Neho verí, 
ale mal večný život.“ (J 3,16) 
Nech teda aj každý náš darček vyjad-
ruje skutočnú lásku, skutočný záujem 
a úctu. Tak ako aj my sami sa na kaž-
dom kroku stretávame s darmi Božej 
lásky. 
Pane Bože, tešíme sa na darčeky, 

ktoré dostaneme, aj na tie, ktoré dáme. Nech navzájom 
utužujú a prehlbujú naše vzťahy a priateľstvá. Nikdy však 
nemôžeme dostať viac, než sme dostali v príchode a živote 
Tvojho Syna Ježiša Krista. Ďakujeme Ti za Neho. Amen. 

 
Dušan Cina 
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Vianočný dar 
 

Ef 2,8-9: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto 
nevystatoval.“ 
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Na kávičke s Jánom Viklifom 
(1329-1384) 

 
Na kávičku s týmto pánom by sme 

sa museli vybrať do Anglicka 
a presunúť sa v čase o necelých 700 
rokov dozadu. Ján Viklef alebo Ján 
Viklif alebo po anglicky John Wyclif-
fe bol anglický teológ a jeden z prvých 
zástancov reformy rímskokatolíckej 
cirkvi v 14. storočí. Viklif získal huma-
nitné vzdelanie. Študoval scholastickú 
filozofiu, cirkevné i občianske právo a 
osobitne právny poriadok svojej vlasti. 
Už ako študent sa vyznačoval zbožnos-
ťou, pozoruhodným nadaním s mimo-
riadnymi vedomosťami. Keď Viklif 
začal čítať Písmo sväté, skúmal ho 
rovnako dôkladne, ako keď nadobúdal 
školské vzdelanie. Dovtedy cítil, že mu 
niečo chýba a túto prázdnotu nemohli 
vyplniť ani školské vedomosti, ani cir-
kevné učenie. Len v Božom slove na-
šiel to, čo predtým márne hľadal. Po-
znal Boží plán spasenia a pochopil, že 
jediným obhajcom človeka pred Bo-
hom je Kristus. 

Proti Rímu sa nepostavil svojvoľne. 
Oddanosť pravde ho však nevyhnutne 
doviedla do sporu s bludným učením. 
Čím jasnejšie poznával omyly pápež-
stva, tým naliehavejšie hlásal posolstvo 
Písma. Ako kaplán sa smelo postavil 
proti odvádzaniu poplatku, ktorý od 
anglického panovníka žiadal pápež. 
Tvrdil, že pápežova snaha vládnuť nad 
svetskými panovníkmi odporuje rozu-
mu i zjaveniu. Kým pápežove požia-
davky vyvolali veľké pobúrenie, Vikli-
fovo učenie mocne ovplyvnilo predsta-
viteľov národa. Kráľ i šľachta neuznali 
pápežove nároky na svetskú moc a 
žiadaný poplatok odmietli odviesť.  

Onedlho musel Viklif bojovať proti 
ďalšiemu zlu, ktorým boli rehole žob-
ravých mníchov. Svojím žobravým 
spôsobom života ochromovali prácu 
poctivých ľudí. Svojím zhubným vply-
vom poškodzovali remeslá, výchovu 
a mravnosť. Nielenže ľuďom odčerpá-
vali hmotné prostriedky, ale aj ochro-
movali záujem ľudí o poctivú a užitoč-
nú prácu. Pápež udelil týmto mníchom 
právo spovedať a dávať rozhrešenie. To 
bolo príčinou ďalšieho zla. Chorí a 
chudobní ľudia zostali bez pomoci, 
pretože dary, ktoré im mohli zmierniť 
utrpenie a biedu, dostali mnísi. Tí od 

ľudí vymáhali almužny aj hrozbami a 
za bezbožných označovali všetkých, čo 
reholiam odmietli dávať dary. Rozhľa-
denejší Viklif zasiahol koreň zla vyhlá-
sením, že sama podstata systému je 
nesprávna, a preto mníšstvo treba zru-
šiť.  

 Viklif začal písať a uverejňovať 
krátke úvahy proti mníchom. Šlo mu 
o to,  aby ľudí upozornil na učenie Pís-
ma a na jeho Pôvodcu. Vyhlásil, že 
pápež nemá o nič väčšiu moc odpúšťať 
ľuďom hriechy či vylučovať ich z cirk-
vi, než ktorýkoľvek kňaz. 

Viklif bol znova povolaný obhajo-
vať práva anglickej koruny proti zása-
hom Ríma a ako kráľovský veľvysla-

nec strávil dva roky v Holandsku. Po 
návrate do Anglicka hlásal svoje predo-
š lé  názory  eš t e  o tvorene j š i e 
a horlivejšie. Od kráľa dostal faru 
v Lutterworthu a panovník ho ubezpe-
čil, že sa za jeho výroky naňho nehne-
vá. 

Čoskoro sa však ozvalo hromobitie. 
Do Anglicka prišli tri buly adresované 
univerzite, kráľovi a cirkevným hod-
nostárom, v ktorých pápež prikazoval 
kacírskeho učiteľa bezodkladne a rázne 
umlčať. Skôr ako buly došli do Anglic-
ka, horliví biskupi predvolali Viklifa na 
súd. Sprevádzali ho dvaja najvplyvnejší 
šľachtici kráľovstva. Ľudia obklopili 
súdnu budovu, tlačili sa dnu a vyľakali 
sudcov, ktorí na čas pojednávanie odlo-
žili a Viklifovi dovolili pokojne odísť. 

Onedlho dostali adresáti pápežské 
buly, ktoré celému Anglicku dôrazne 

prikazovali, aby kacíra uväznili. Z toh-
to zákroku bolo zrejmé, že ho čaká 
smrť v plameňoch na hranici. Smrť 
zasiahla, no nie Viklifa, ale pápeža, 
ktorý prikázal reformátora zničiť. Gre-
gor XI. zomrel a duchovní, ktorí prišli 
Viklifa súdiť, sa rozišli. Po pápežovej 
smrti boli zvolení dvaja pápeži, ktorí 
bojovali proti sebe a Viklif mal načas 
pokoj. 

Viklif ako profesor teológie v Ox-
forde kázal Božie slovo v posluchár-
ňach univerzity. Študentom prednášal 
pravdu tak svedomito, že dostal titul 
„doktor evanjelia“. Jeho vrcholným 
životným dielom je však preklad Písma 
svätého do angličtiny. Venoval sa mu 
na svojej fare v Lutterworthe. Dielo 
úspešne dokončil. Bol to vôbec prvý 
anglický preklad Biblie. Všetci Angli-
čania mohli čítať Božie slovo. Keďže 
kníhtlač vtedy ešte známa nebola, Bib-
lia sa mohla rozmnožovať len pomalým 
a únavným odpisovaním. Veľký záu-
jem o Bibliu podnietil mnohých, no 
pisári sotva stačili uspokojiť dopyt. 

Viklif svoje názory nikdy neodvolal. 
P r e d  s ú d o m  r a z  p o v e d a l :  
„S kým podľa vašej mienky vediete 
spor? So starým mužom na pokraji 
hrobu? Nie, s pravdou, s pravdou, ktorá 
je mocnejšia než vy a porazí vás.“ Keď 
po týchto slovách opúšťal zhromažde-
nie, nikto z nepriateľov sa neodvážil 
mu v tom zabrániť.  

Viklif dostal ďalšiu výzvu, aby sa 
prišiel zodpovedať pred pápežský tri-
bunál v Ríme. Dostal však porážku. Zo 
svojej fary poslal pápežovi list, v kto-
rom úctivo, v kresťanskom duchu, ale 
otvorene karhal honosnosť a pýchu 
pápežského dvora. V skutočnosti neča-
kal iné, iba že za svoju vernosť bude 
musieť zaplatiť životom. Kráľ, pápež a 
biskupi sa nakoniec spojili, aby sa ho 
zbavili. Zdalo sa, že o niekoľko mesia-
cov bude upálený. Práve, keď sa v svo-
jom lutterworthskom chráme chystal 
podávať večeru Pánovu, zasiahla ho 
mŕtvica a onedlho na to, 31. decembra 
1384 zomrel.  

Roku 1381 vypuklo pod vplyvom 
jeho myšlienok sedliacke povstanie, 
ktoré sa ale skončilo neúspechom. Vik-
lifovo učenie potom vyhlásili za mylné. 
Bezprostredným pokračovaním vikli-
fizmu bol husitizmus v Čechách. 

 
Jaro Petro 

2 4/2016 

Na kávičke s... 

Časopis Pútnik vydáva Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Obišovciach pre vlastnú potrebu. Redakcia: Jaroslav Petro, Dušan Kosturko, Marek Mižišin, Beáta 
Székelyová, Dano Mišina, Milan Richtarik. Rubrika jubilanti: Viera Richtariková. Detský kútik: Zuzana Alexovičová. Grafická úprava a tlač: Marián Straka.  

Kontakt: Obišovce 186, 044 81 Kysak, tel: 0902 277 898, email: putnik@lutheran.sk, www.lutheran.sk, číslo účtu: 4012496590 / 7500 



 

 

 

Blahoželáme! 
 

1.1.2017 – 31.3.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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70 rokov 
Božena Kurucová, Kysak 64 

Zuzana Pangracová, Drienovská Nová Ves 123 
Milan Zuščin, Kysak 77 

60 rokov 
Jaromír Polaško, Kysak 84 

Tibor Straka, Sokoľ 213 

75 rokov 
Ing. Imrich Čorba, Trebejov 55 

Ján Šimočko, Drienovská Nová Ves 68 

65 rokov 
Dušan Frištik, Trebejov 37 

80 rokov 
Anna Dzubáková, Kysak 60 

Ružena Pudelková, Trebejov 33 

čítam - čítaš - čítame... 

Ľubo Bechný: 12 statočných  
 

Po úspešnom projekte Kristovci z roku 2013 pripravil Ľubo Bechný druhý po-
dobný titul. Dvanásť hlbokých rozhovorov s odvážnymi ľuďmi nás opäť vtiahne do 
atmosféry heroických zápasov za idey, ktoré sú viac než dočasné výhody. Silné 
psychologické portréty hovoria o dvanástich protagonistoch najskôr bez slov. Sú 
vizuálnym vstupom do ich duševných svetov. Fotografie tu nie sú iba obrazovou 
prílohou k textu, ale samostatnými príspevkami. Napríklad portréty Iványia Gábora 
či Andreja Zubova sú toho jedinečným dôkazom. Samotné rozhovory túto základ-
nú emóciu dokážu ešte viac umocniť výpoveďami, v ktorých dominuje pokojná, až 
slávnostná reč. V dvoch prípadoch prichádzajú slová, takpovediac, už zo záhrobia. 
Tak je to napríklad pri rozhovore s Antonom Srholcom. Čítate slová mŕtveho: 
„Mám toľko práce na zlepšovaní sveta, že si nerobím nároky na nejaké pohodlné 
miesto v nebi, nevydržal by som tam niekde sedieť.“ Každá z osobností rozpráva 
svoj príbeh boja s mocnejšími, príbeh o strachu, ktorý dokáže rozkladať normál-
nosť. Preto má zmysel počúvať a čítať tých, ktorí sa strachu postavili na odpor. 
Ako to hovorí Andrej Zubov: „Práve preto, že sa mnohí boja, mnohí majú strach, 
ktorý korení v strachu minulých generácií zlomených totalitným systémom. Práve tento strach umožní ľuďom ako je Putin a jeho 
okolie beztrestne škodiť nášmu národu a Rusku.“ 12 statočných je kniha, ktorá sa snaží podobné strachy odstraňovať a robí to celkom 
pokojne, nenásilne a s noblesou. 

Anton Vydra (prevzaté z časopisu .týždeň) 
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Víkendovka bez konfirmandov 
 

Opäť prišla jeseň a čas na našu každoroč-
nú konfirmandskú víkendovku, no tento-
raz bez našich konfirmandov (keďže 
tento rok žiadnych nemáme). No to nám 
nezabránilo ísť na víkendovku. Od 21. do 
23. Novembra sme boli v Nemcovskom 

zbore u brata farára Szekelyho, kde nás vrelo prijali. 
Počas týchto dní, okrem spoločne stráveného času a rôznych spoločenských 
hier, aktivít, športov (teda okrem tej zábavnej časti) sme sa samozrejme za-
oberali Božím Slovom. Okrem iných tém sme hovorili 
o posudzovaní, predsudkoch a čo o tom hovorí Biblia. Tiež sme hovorili 
o Abrahámovi a o tom, aké dal Pán Boh zasľúbenia jemu, ale i nám. 
Samozrejme všetko, čo sa deje na víkendovke, sa nedá popísať v krátkom 
článku, ale musí sa zažiť. Ak si niekedy rozmýšľal nad tým, či ísť na víken-
dovku alebo nie, tak viac nerozmýšľaj, ale poď s nami na tú najbližšiu, alebo na akýkoľvek iný výlet a uvidíš, že neoľutuješ. Ak 
si myslíš, že tam nebudeš nikoho poznať, pokojne so sebou vezmi kamaráta či dvoch. 

Mimo Richtarik 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adventné popoludnie a Fusion koncert 
 

Adventné obdobie býva spojené s prípravou na Vianočné sviatky, kedy 
si každoročne pripomíname príchod Krista na Zem. Detský spevokol 
a kapela Fusion sa okrem toho pripravovali aj na ich Vianočný koncert. 
3. adventnú nedeľu, ktorá nesie pomenovanie aj radostná, si ľudia 
z Drienovskej Novej Vsi, ale aj okolia, mohli spríjemniť na adventnom 
popoludní v miestnom kultúrnom dome. Bohatý program začali vystú-
pením deti z materskej školy, ktoré s ich pani učiteľkami zahrali peknú 
scénku. Ako to už býva zvykom, svojou bezprostrednosťou nás miesta-
mi aj dobre pobavili. Nasledovali žiaci základnej školy s tanečným aj 
speváckym číslom. Ich predstavenie bolo veľmi nápadité a výborne 
nacvičené. Zvyšok programu bol už výlučne hudobný. Vyplnili ho náš 
novovzniknutý detský spevokol a spevokol Fusion. Oba ukázali, že im 
nerobí problém nacvičiť ucelený program za pomerne krátky čas. Pre 
detský spevokol to bol navyše úplne prvý koncert, no určite to nebolo 

poznať. Zrejmé bolo len to, že spievajú rady a ide im to veľmi dobre. Pre spevokol Fusion to bol už druhý vianočný koncert. Nie 
je pre mňa jednoduché ho hodnotiť, keďže som bol jedným z účinkujúcich, no z môjho pohľadu aj z rozhovorov usudzujem, že 
sa divákom páčil. Decká sa tvrdo pripravovali a nevzdali sa, čo sa nakoniec vyplatilo a z koncertu si odnášame príjemné pocity a 
opäť veľký zážitok . Vystúpenie bolo rozdelené do dvoch vstupov po 3 piesne. Počas pauzy sme počuli pravdivý príbeh o tom, 
ako na Vianoce obdarúvame svojich blízkych, no často zabúdame dať dar Tomu, koho narodeniny si v prvom rade pripomína-
me. 

Na záver podujatia obec pripravila kapustnicu a iné občerstvenie, čo nám po vystúpení padlo vhod. Organizácia popoludnia 
bola na vysokej úrovni a o veľa vecí sa postarala obec. To nám uľahčilo prípravu a aj za to sme vďační. Snáď naša radosť počas 
vystúpenia prešla z pódia aj na publikum a 3. adventná nedeľa v Drienovskej Novej Vsi neostala svojmu prívlastku nič dlžná. 

  
Vladimír Hajduk 

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

Milé deti, 
 

o chvíľu sú tu krásne sviatky, ktoré voláme Vianoce. Vtedy má 
niekto narodeniny a vy určite viete, kto ich oslavuje  

Správu o Jeho narodení mali na sebe napísanú aj tieto perníčky. 
Nejako sa však pomotali medzi sebou, a ešte aj písmenká sa popreha-
dzovali a nedá sa to pekne prečítať. Skúste teda poukladať písmenká 
aj perníky tak, aby to všetko dávalo zmysel. Na každom perníku sa 
nachádza jedno slovo. 

Môžete tiež potom porozmýšľať, kto tieto slová oznamoval  
Prajeme vám požehnané chvíle a zážitky prežité počas Vianoc. 

Nech je oslávenec Kristus stále s Vami a vy s Ním  
 
 

Mládežnícke okienko :-) 

Odpoveď: 
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Darčeky 

Synoda v tomto roku 2016 sa konala v Prešove, v starom Ko-
légiu, v dvorane, preto, lebo v roku 1546 tu bola synoda, ktorá 
prijala vieroučné Prešovské články. 

Synoda začala službami Božími v chráme Svätej Trojice, kde 
kázal synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej v ČR 
Mgr. Daniel Ženatý. 

Samotné rokovanie začalo o 11:00 hodine, zriadením synody 
a schválením programu. Hneď na začiatok sme si schválili, že sa 
budeme zaoberať problémom, ktorý bol medializovaný, a to prí-
pad brata predsedu synody Ivana Muchu, ktorý je aj senior 
a farár v Málinci. Po dlhej diskusii nakoniec bol brat Mucha 
odvolaný z funkcie predsedu synody. Bolo zaradené aj odvolanie 
brata Vladimíra Daniša z funkcie dištriktuálneho dozorcu gene-
rálnym súdom ECAV. Išlo o problém s doručovaním rozhodnutia 
GS. Synoda ale neprijala uznesenie, kde by konštatovala, že brat 
dozorca je stále riadnym členom synody. Dištriktuálny právny 
zástupca ZD však jasne citoval porušené paragrafy Cirkevno-
právnych predpisov. 

Synoda prijala dôležité uznesenie – vzhľadom k tomu, že 
predsedníctvo ECAV podalo na s. Máriu Kysackú žalobu, aby sa 

ospravedlnila, lebo spôsobila poškodenie dobrého mena právnic-
kej osoby (ECAV) – kde zaviazala predsedníctvo ECAV stiahnuť 
žalobu na s. Kysackú. Dnes už vieme, že ju nestiahli, ale 
(13.6.2016) Okresný súd v Prešove žalobu zamietol. Cirkev za-
stupovala sestra JUDr. Anna Drobná, generálna právna zástupky-
ňa. 

Nebola podaná správa Komisie na zjednodušenie štruktúry 
cirkvi, ktorá po minulé roky bola na synode, aj keď striedavo. 
Avšak pri schvaľovaní programu bol aj tento bod zaradený. 

Prerokovali sme správy jednotlivých synodálnych výborov, 
ktoré boli vzaté na vedomie. Ak ste postrehli, že bol vydaný nový 
Evanjelický spevník, tak áno, bol. No keďže bohoslužobný výbor 
celý rok 2015 nezasadal, a spevník bol – podľa toho čo je v ňom 
napísané – práve týmto výborom schválený, vznikla legitímna 
otázka, kto tento spevník schválil? Bohoslužobný výbor nie. 
Podľa CPP bohoslužobné knihy schvaľuje synoda, alebo generál-
ne presbyterstvo (GP). Tu bolo prijaté uznesenie, aby sa GP touto 
otázkou zaoberalo. Uvidíme, kto nakoniec tento spevník dal do 
tlače. 

(Pokračovanie na strane 7) 

Mnohokrát som premýšľal nad tým, prečo sú Vianoce tak 
veľmi o darčekoch? Ľudia sa pripravujú na darovanie darčekov 
celé mesiace vopred. Na druhej strane sú zas tí, ktorí kupujú 
všetko na poslednú chvíľu a prežívajú množstvo stresu a hovoria 
si prečo to všetko nekúpili skôr. 

Názory kresťanov sa pri pohľade na Vianoce a darčeky veľmi 
líšia. Jedni povedia, že darčeky k Vianociam vôbec nepatria: 
„Veď si pripomíname, že sa narodil Kristus, náš Spasiteľ. Prečo 
k tomu potrebujeme niečo pridávať.“ Iní zas podotknú: „Darčeky 
len odvádzajú náš pohľad nesprávnym smerom 
a zabúdame na skutočný význam Vianoc.“ No 
nemyslel Boh Otec tiež na darčeky, keď poslal 
svojho Syna na svet? 

„Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale 
vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaro-
val s Ním všetko?“ Rim. 8,32 

Keď si uvedomujeme, čo všetko nám Boh 
daroval vo svojom Synovi, nemôžeme nemys-
lieť na darček. Darčeky a milosť sú v mnohom 
podobné. Pri obdarovávaní nemyslíte na to, či 
si to váš syn, vaša dcéra, vaši rodičia, či súro-
denci zaslúžia, ale chcete ich obdarovať. Je to 
prejav lásky. „Či nám Boh nedaroval s Ním 
všetko?“ Boh Otec obdarúva z lásky, nie za 
zásluhy. Obdarúva vo veľkom, veď nám daro-
val všetko. Čo nám ešte môže chýbať? Boh 
nám daroval všetko. Keď tento text Apoštol 
Pavol písal do Ríma, určite nemal na mysli 
majetok, pokojný život, či dobré vzťahy s ľuď-
mi. Veď kresťania v Ríme boli tiež prenasledovaní, žili v chudo-
be a pravdepodobne aj v strachu. Ale Boh nám v Kristovi daroval 
všetko. Odpustenie hriechov, zmierenie so samotným Bohom, 
príklad v každej životnej situácii, a neskôr aj Ducha Svätého a 
neobmedzený prístup k Bohu a ešte omnoho viac.  

Pýtam sa: „Čo viac by som si mohol želať?“ A predsa mám 
ďalšie želania, ktoré by som chcel vidieť vyplnené. Rozumiem 
teda správne významu Vianoc? 

Samozrejme, každý kresťan rozumie významu Vianoc a tomu, 
čo vlastne chceme oslavovať. Svet okolo nás ale rozumie čoraz 
menej.  

Veď už počas Ježišovej doby tomu väčšina nechcela veriť. 

Ľudia, ktorí poznali proroctvá o Mesiášovi naspamäť, Ho nako-
niec nespoznali. Tí, ktorí vyučovali iných o ich histórii, neboli 
pripravení. Herodes naopak proroctvá nepoznal, ale keď sa o 
nich dopočul, ihneď začal konať, ale nikto z jeho vykladačov 
nepochopil prečo Mesiáš, tento kráľ, má na zem prísť a tak aj on 
konal nesprávne.  

Tí, ktorí Krista mali očakávať, boli nepripravení. Tí, ktorí sa 
Kristovho príchodu báli, s tým nedokázali nič urobiť.  

Každé jedno proroctvo o Ježišovom príchode sa muselo napl-
niť. Lebo Jeho slovo sa „nenavráti späť prázd-
ne“.  
V Ježišovom narodení sa naplnilo množstvo 
proroctiev.  
„Lebo dieťa sa nám narodilo, Syn nám je daný; 
na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho 
meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec 
večnosti, Knieža pokoja.“ Iz 9,5 
„Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší me-
dzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, 
ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v 
praveku, v časoch večnosti.“ Mich 5,1 
„Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna 
počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.“ 
Iz 7,14 
Božie plány nemohol nikto zmeniť, či obme-
dziť.  
Boh mal v pláne obdarovať nás tým, že poslal 
svojho Syna na svet, aby nás vykúpil. A vykú-
pil všetkých. Nielen tých, ktorí mu verne slú-

žia, ktorí boli poslušní, ale obdaroval aj tých, ktorí ho zavrhovali, 
ktorí do Ježiša hádzali kamene, ktorí Jeho meno používajú ako 
nadávku. Obdaroval všetkých.  

A tak skúsme aj my obdarovať iných v tieto Vianoce nie za 
ich zásluhy, nie preto, že nás majú radi, ale preto, že Boh obdaro-
val nás. Nerobme to len tak zo zvyku, lebo už sú Vianoce, skús-
me tieto Vianoce povedať: „Boh mi daroval všetko a preto 
chcem obdarovať teba.“ 

Skúsme dať tieto Vianoce našim rodinám, našim priateľom a 
našim známym ten dar, ktorý im chýba najviac: Zvesť o najdô-
ležitejšom dare. Dobrú zvesť o Božom Synovi. 

Daniel Harčar 

Správy zo synody 2016 
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Vtipy 
 

Farár práve káže kázeň na kazateľnici, 
keď k nemu príde potichu odzadu kostol-
ník a nenápadne mu šepká: 
- Chlapi na chóre hrajú poker. 
Farár sa otočí a šepotom odpovie: 
- Ďakujem, ale musím najprv dokončiť 
kázeň. 
-------------------------------------------------- 
Na svadbe sú iba dva druhy ľudí. Jedny 
sa ráno zobudia a povedia: 
- Dobré ráno, Bože! 
A potom sú tí, čo sa ráno zobudia 
a povedia:  
- Dobrý Bože, ráno! 
-------------------------------------------------- 
Dvaja farári sa vezú na motorke príliš 
rýchlo a prekročia povolenú rýchlosť. 
Zastaví ich policajt a prísne ich napomí-
na: 
- Uvedomujete si čo robíte? Čo keby ste 
spôsobili nehodu? 
Jeden z kňazov chce odľahčiť napätú 
atmosféru a hovorí:  
- Žiadny strach synu, Ježiš je stále s nami. 
Policajt okamžite vytiahne pokutové 
bločky povzdychne si a hovorí:  
- V tom prípade vám musím dať pokutu, 
pretože na motocykli je zakázané jazdiť 
trom osobám.  
-------------------------------------------------- 
Dávid Rubíček prestúpil na evanjelickú 
vieru, pretože sa veľmi výhodne oženil. 
Po 23 rokoch prišiel mladý Kohn žiadať 
o ruku jeho dcéry. Rubíček ho však odbil 
slovami: 
- To neprichádza vôbec do úvahy, sú na 
to dva dostatočné dôvody. Po prvé si Žid 
a my sme kresťania. A po druhé. Vy ne-
máte peniaze a u nás Židov je to to hlav-
né.  
-------------------------------------------------- 
Anjel sedí na chodníku, oprašuje si dolá-
mané krídla. Okoloidúci sa ho pýta:  
- Čo tu robíš? 
A anjel na to: 
- Len tak si vykračujem po nebi a zrazu 
HUPS cez ozónovú dieru.  
-------------------------------------------------- 
Povzdych duchovného po hodine nábo-
ženstva: 
Ja viem, že Pán Ježiš hovorí: - Kto čo 
rozsieva, to bude aj žať! - ale ja by som 
niekedy tak rád aj mlátil!  
-------------------------------------------------- 
Farár hovorí rozčúlene maliarovi, ktorý 
maľuje obraz v kostole: 
- Človeče, čo ste sa zbláznili? Kde ste 
videli anjela v topánkach? 
- Pán farár a kde ste videli anjela bez 
topánok? 
-------------------------------------------------- 
Už si počul čo pripravuje GBÚ k 500-
tému výročiu reformácie?  
95 výpovedí... 

Chorus Comenianus je spevácky 
zbor pôsobiaci pri Evanjelickom 
gymnáziu Jána Amosa Komenské-
ho v Košiciach. Zbor bol založený 
v roku 1996. Jeho dirigentkou je 
Mgr. Alena Csajková Popovičová. 
Podľa miesta pôsobenia dostal po-
menovanie Chorus Comenianus, čo 

v preklade z latinčiny znamená 
Zbor Komenského. V súčasnosti v 
ňom pôsobí okolo 80 členov vo 
veku od 12 do 20 rokov. Jedným 
z členov je aj náš Mirko Straka 
z Kysaku .   Chorus Comenianus 
chodí aj na spevácke víkendové 
sústredenia, ktoré sa konajú 3 krát 
do roka, zvyčajne v Škole v prírode 

v Kysaku. 
Všetkých priaznivcov tohto zbo-

ru  potešilo, že 4.12.2016 v 2. ad-
ventnú nedeľu po jednom takom 
víkendovom sústredení, mal Cho-
r u s  C o m e n i a n u s  k o n c e r t 
v Kultúrnom dome v Kysaku. Na 
úvod nás všetkých privítal básňou 
Advent od Ladislava Fričovského 
brat dozorca Janko Brozman. Po 

odznení niekoľkých piesní v podaní 
Chorusu vystúpil ako hosť miestny 
Spevácky zbor sv. Kataríny Ale-
xandrijskej, ktorý si ako posledné 
číslo svojho vystúpenia vybral af-
rickú pieseň Yakanaka Vhangeri. 
Túto pieseň má vo svojom reperto-
ári aj Chorus Comenianus, je to 

dokonca ich obľúbená pesnička, 
takže si ju zaspievali ešte raz všetci 
spoločne a pre nás to bol neopísa-
teľný zážitok. 

V druhej polovici koncertu si pre 
nás pripravili mix známych vianoč-
ných kolied. Koncert ukončili pies-
ňou Tichá noc, ktorú zaspievali 
spoločne so Zborom sv. Kataríny 

Alexandrijskej. Bol to úžasný kon-
cert pri ktorom sme prežili požeh-
naný adventný čas a najlepšie to 
vystihol náš brat farár, ktorý im 
poďakoval za to, že pri ich pies-
ňach (a myslím, že sme to tak cítili 
všetci ) sa naše duše mohli vzná-
šať. 

 
B. Buzogaňová 

Adventný koncert Chorus Comenianus  
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Najprv sa Vám všetkým chcem, bratia a sestry, osprave-
dlniť, že práve teraz k Vianociam musím písať tieto riadky. 
Ale stále bojujem sám v sebe s tým, či má človek mlčať, 
keď vidí klamstvo a zavádzanie. Každé nové číslo Evanje-
lického posla ma zdvíha zo stoličky viac a viac. Tak jedno-
stranné články, tak zaujato napísané jednou stranou 
a zhadzujúce veľké množstvo ľudí, by nemali ostať bez 
povšimnutia. Ale ostávajú. Aspoň to tak vyzerá. Veď nikto 
nenapíše nič na vysvetlenie, ani na obhajobu. 

Viete, písať môžete a môžete aj vysvetľovať, ale keď 
vám neuverejnia reakciu, tak to vyzerá tak, že kto mlčí, ten 
svedčí. 

Aj brat senior Ivan Mucha má na svojej strane silných 
obhajcov a všemožný priestor na svoju obhajobu. Takže 
nie je problém, aby dostal skoro dve strany v Evanjelickom 
posli, v ktorom ho jeho nová manželka môže obhajovať a 
redaktorky sa vedia úžasne opýtať presne na to, na čo ona 
potrebuje odpovedať. 

Ak chcete verejnosť nakloniť na túto stranu, tak je to 
perfektný článok. Ale, ak by ste sa chceli dopátrať pravdy, 
museli by ste presne taký istý priestor dať aj manželke, 
s ktorou sa brat senior rozviedol. 

Boli by ste veľmi prekvapení, ako je to VŠETKO 
INAK... 

Neviem, ako nazvať to, čoho sa dopúšťa Evanjelický 
posol na svojich čitateľoch. Je to manipulatívne zavádzanie 
a rozširovanie klamstiev v celej našej cirkvi. Veľmi mi to 
pripomína minulosť. A tu jedna ukážka toho, kam sme sa 
vrátili. (Cirkevné listy 25. marec 1953)   

Myslíte si, že aj dnes môžeme všetkému veriť? 
 

Ján Brozman 

Prebehli aj voľby do jednotlivých grémií. Brat biskup Slavomír 
Sabol bol zvolený za nového predsedu Bohoslužobného výboru, 
Vlastimil Synak sa stal staronovým predsedom Generálneho hos-
podárskeho výboru, brat Marián Damankoš bol opätovne zvolený 
za člena GP ako neordinovaný za VD. 

Predsedníctvo ECAV navrhovalo odpredaj majetku, t.j. pozem-
ku v Karlovej Vsi o rozlohe 480m2, čo ale synoda neschválila. 

Synoda vyjadrila aj vážne znepokojenie nad faktom, že v hlav-
nom evanjelickom periodiku – EPST, sú dlhodobo uverejňované 
články, ktoré pomenovávajú dianie v cirkvi, avšak porušujú pri tom 
princíp prezumpcie neviny a pracujú s jednostranne interpretovaný-
mi informáciami. Synoda považuje takéto počínanie za nebiblické, 
nedemokratické a neslušné. EPST má slúžiť na duchovné povzbu-
denie veriacim. Synoda vyzýva kompetentné orgány Tranoscia, 
aby zastavili takéto počínanie, ktoré vytvára napätie v cirkvi a zá-
roveň škodí i samotným novinám.  

Rokovania synody sú vždy náročné. Ďakujeme za modlitby. 
Bratia a sestry, v EPST č. 48 zo dňa 30.11.2016 sme sa mohli 

dočítať aj o tom – „Niektoré zborové časopisy prinášali len útoky 
na predsedníctvo cirkvi, ale prečo tak konajú, to nepovedali. Mohol 

by som menovať napríklad cirkevné zbory Kežmarok, či Obišov-
ce.“ To sa môže diať. Môžeme mať iný názor na vec, môžeme sa 
takto navzájom obrusovať, napomínať. Patrí to k životu. Nemusíme 
sa obávať, bolo to všetko opisné, teda konštatovanie stavu. Ako 
bolo vtedy, ako je teraz. Poukázanie na podané trestné oznámenia 
a zosmiešňovanie na stránkach EPST. Len čítajte dobre – písal 
niekto z nášho zboru v EPST o tých, ktorí píšu o nás? Prečo teda 
o nás píšu? Pozorne si všimnite, prečítajte si možno aj dvakrát 
strany 10 a 11. Hneď ako končí veta, ktorú som uviedol, začína 
nový odstavec a veta: „Je však smutné, že si všímame vzory sveta 
namiesto toho, aby sme boli vzormi.“ A prečo si máte dvakrát pre-
čítať 10. a 11. stranu? Nuž aby ste videli, kde je ten vzor. Ako nie-
kto hovorí, že máme byť vzorom a nie je. Zacitujem Martina Lut-
hera – „Keď vidím, že to súhlasí s tým, čo hovorí Kristus, nechám 
to tak. Keď sa to však odchýli a prekrúca, iba poviem: Ty nie si 
Duch Svätý, ale mizerný diabol. Pretože skutočný Duch prichádza 
iba v mene Krista a káže len to, čo povedal Pán Ježiš.“  Podľa toho 
posudzujte vzory. Jediný vzor pre veriaceho je Kristus. Toho sa 
držte.  

Prajem vám hojnosť Božej milosti. 
Ján Brozman, zborový dozorca 

(Pokračovanie zo strany 5) 

Ako sme v ECAV stratili súdnosť 
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Stáli ste pri zrode spevokolu Chorus Comenianus? 
Spevácky zbor som založila v šk. roku 1995-1996 na podnet 

prvého riaditeľa nášho gymnázia Mgr. Jána Kuncu.  
 
Aké to boli začiatky? 
Také, aké bývajú všetky začiatky. Neskôr už mnohé veci idú 

„zotrvačnosťou“, ale na začiatku ich musíte všetky premyslieť a 
zariadiť. Začínalo nás tak 12 - 15 detí, spievali sme iba dvojhlas. 
Začali sme v Septembri a v Decembri nás už tlačili do toho, aby 
sme vystúpili na Vianočnej akadémii. 

 
Čo alebo kto vám dáva silu ovládať toľko rôznorodých 

duší v tomto kolektíve? 
Je s nimi pochopiteľne aj veľa starostí, ale sú 

to práve oni, ktorí ma dopujú svojou energiou a 
entuziazmom  

 
Kde všade vo svete ste už so spevokolom 

boli? 
Spievame v rámci krúžku zborového spevu, 

ktorý máme 2x do týždňa. Sústredenia mávame 
3x ročne v Škole v prírode v Kysaku a raz ročne 
chodíme na týždňové sústredenie do Chorvátska 
do mesta Makarska. Tam mávame vystúpenia na 
pláži, v meste, v hoteloch a týždňové turné kon-
číme celovečerným koncertom v Chráme Sv. 
Marka v centre mesta. Tento koncert má neopa-
kovateľnú atmosféru, tlieskajú nám ľudia 
z celého sveta a je tam vždy výborná (čarovná) 
atmosféra. Vidieť totižto toľko mladých ľudí 
spievať sakrálne skladby je v 21.storočí asi zá-
zrak. Ľudia si ich fotia, gratulujú im, hladkajú 
ich, dokonca naši sólisti rozdávajú podpisy.  

 
Máte kontakt s tými spevákmi, ktorí už skončili štúdium 

na škole? 
Niektorí študenti sa hudbe venujú aj po ukončení našej školy 

a niektorí ju študujú profesionálne. Jarmila Frištiková Plesková – 
diriguje zbor; Andy Ďurica – textár, spevák, gitarista; Dušan 
Marko – spevák, muzikant; Martin Krausz – spevák, muzikant; 
Barbara Išky Janovčíková; Ján Janovčík. 

Chcem vypichnúť prácu našej úžasnej klaviristky, ktorá je 
samoukom, ale veľmi profesionálnym! Je našou oporou už veľmi 
dlho, aj keď už nie je dávno našou študentkou a už vlastne žiad-
nou, lebo už ukončila aj štúdium na vysokej škole - Ing. Martina 
Chytráčková. 

 
Čo považujete za najväčší úspech vo vašej neľahkej práci? 

Naj, naj ocenenie je pre nás vždy nejaké pozvanie na zaujíma-
vé podujatie a do zaujímavých siení; bol to Slovenský rozhlas 
v Bratislave, Historická budova SND, Prešovské divadlo, Košic-
ké ŠD, alebo múzeum A. Warhola v Medzilaborciach. V máji 
2001 sme dostali Cenu mesta Košice, v máji 2015 som dostala 
cenu primátora Košíc za prácu s mládežou a vedenie zboru (pri 
príležitostí 20.výročia zboru). Ale hlavným ocenením je vždy 
spontánny potlesk poslucháčov a radostné pohľady mojich spe-
vákov.  

Vydali sme 1 magnetofónovú kazetu – to bola prvá lastovička 
a máme už 4CD: 1. Ó, príď Emanuel, 2. Canto di Gloria, 3. Spie-
vaj Pánovi, 4. Spirit of God. 

Sme len amatérsky mládežnícky zbor 
pri evanjelickom gymnáziu, nerobíme 
to profesionálne, ale s láskou.  
 
Ak by ste si mohli ešte raz vybrať, 
zvolili by ste si tú prácu znova? 
Samozrejme. Ja mám túto prácu v krvi. 
Môj otec bol tanečník a spevák vo 
vojenskom súbore piesní a tancov Já-
nošík; mama bola speváčka a moderá-
torka v tom istom súbore; sestra spieva 
v štátnom divadle v Košiciach. Neviem 
si ani predstaviť, že by som túto prácu 
nerobila. 
 
Máte evidenciu o tom, koľkí spevá-
ci ,,prešli“ vašimi rukami? 
Mojimi rukami prešli stovky študen-
tov, ktorí sa vždy radi vracajú 
a spievajú na niektorých koncertoch 

s nami. Veľmi ma to teší, keď sa ku mne aj po toľkých rokoch 
hlásia.  

 
Na ktorú príhodu z vášho pôsobenia si pamätáte najviac? 
Príhod pri toľkých deťoch je veľmi veľa. Raz sme zháňali 

pred vystúpením sólistku po nábreží Dunaja, pretože nám 
v starom PKO dali organizátori pauzu, ale všetko sa zrazu zmeni-
lo, réžia nám dala nástup a ona sa rozhodla dať si romantickú 
prechádzku s priateľom popri Dunaji. Alebo krajčírka mi ušila 
krátku blúzku a v tom zhone pred cestovaním do Chorvátska som 
si ju nevyskúšala a ona mi bola samozrejme krátka, takže keď 
som na koncerte dvihla ruky vyzerala som ako Detvanec 
v detvianskej košeli s odhaleným bruchom. A samozrejme titulka 
v miestnych novinách mala názov: „DIRIGOVALA 
S ODHALENÝM BRUCHOM“.  Smiali sme sa!  

-dk- 

Rozhovor s dirigentkou Chorus Comenianus, Alenkou Csajkovou 

Milí dospeláci ☺ 
V tomto čísle pre vás nemáme žiadnu lúšťovku. No chceli by sme využiť tento priestor pre menší prieskum čo sa týka tohto okienka. 
Radi by sme vedeli čo sa vám doteraz najviac páčilo, či už to bola: tajnička, nejaká doplňovačka, kvíz vo forme otázok a vy ste muse-
li hľadať odpovede, iné (čo konkrétne, skúste to nejako popísať alebo v ktorom čísle to bolo). 
priestor pre vaše odpovede: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Veľmi radi privítame akékoľvek nápady na novú formu kvízov, tajničiek. Taktiež, ak radi vymýšľate takéto tajničky, nehanbite sa 
a dajte nám o sebe vedieť. Za Vaše odpovede ďakujeme  (môžete to odovzdať niekomu z redakčnej rady) 
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Dátum Príležitosť Modlíme sa za 

25.12.2016 1. slávnosť vianočná 

osamelých ľudí, ubitých a opustených, ktorí svoju samotu najviac vnímajú 
v tento čas  

skutočné pochopenie Vianoc a vianočnej zvesti  

upokojenie uponáhľaných ľudských životov  

27.12.2016 Nedeľa po Vianociach 

modlime sa, nech do nového roku robíme múdre predsavzatia podľa Božej vôle 
na Jeho slávu  

modlime sa, nech v roku reformácie vezmeme vážne reformáciu našich životov 
a cirkevných zborov  

modlime sa, aby sme boli ochotní vidieť naše životy v Božom svetle a Božej 
pravde  

3.1.2017 Nedeľa po Novom roku 

za predsavzatia v našich životoch  
nech urobíme Božie slovo nevyhnutnosťou pre náš každodenný život  
nech denne dovoľujeme Duchu Svätému, aby nás viedol, utešoval a usvedčoval  

10.1.2017 1. po Zjavení 

nech máme denne v centre života Kristov kríž a naše oči „Upreté na Ježiša, 
pôvodcu a dokonávateľa viery.“ Žid.12,2  

nech sa v ľuďoch prebudí väčší záujem o duchovné veci  

nech ľudia vidia potreby duše a nech hľadajú spôsoby ich naplnenia  

17.1.2017 2. po Zjavení 
za náš štát a jeho predstaviteľov  
aby kresťanskí politici mali odvahu žiť aj vystupovať kresťansky  
aby svojimi skutkami a postojmi nezapreli meno Ježiša Krista  

24.1.2017 Nedeľa Deviatnik 

nech každý z nás vykonáva zodpovedne a čestne svoje povolanie a prácu  
nech sa predstavitelia štátu správajú čestne a nech ich Boh skrze svedomie aj 
cirkev usvedčuje, napomína, ale nech vnímajú, že sa cirkev za nich modlí 
modlime sa za ich srdcia, aby boli naplnené túžbou po spravodlivosti a práve  

31.1.2017 Nedeľa po Deviatniku 

nech rozumieme slovu prebudenie a obnovenie  

za našu mládež v cirkevných zboroch, aby sa nenechala zviesť rôznymi blud-
nými učeniami, ktoré sa dnes šíria 
aby mládež ostala verná a pevná v Božom slove 

7.2.2017 Predpôstna 

nech máme srdcia otvorené pre stratených ľudí, ktorí smerujú na širokej ceste 
do pekla  
nech za nich zápasíme v modlitbách  
za modlitebné spoločenstvo, aby neustávalo v príhovoroch a modlitbách, aby 
bol „strážcom na hradbách“ Iz.62,6-7 

14.2.2017 1. pôstna 

za našu cirkev, ktorá sa vydala zlým smerom  

aby skončilo ohováranie a osočovanie ľudí v našich cirkevných médiách  

nech neznevažujeme meno Ježiša Krista vedením sporov po svetských súdoch  

21.2.2017 2. pôstna 

nech neobhajujeme hriech na verejnosti a neprekrúcame pravdu  

za upokojenie ľudskej pomstychtivosti a zloby v našej cirkvi  

aby lož nebola podávaná ako pravda a nebola tak zavádzaná celá cirkev  

28.2.2017 3. pôstna 

biskupov, farárov a diakonov  

grémiá cirkvi  
nezávislosť cirkevných súdov  

6.3.2017 4. pôstna 

pripravovanú evanjelizáciu ProChrist  
pôstne obdobie, ktoré vedie ľudí ku pokániu  
cestu zmierenia v medziľudských vzťahoch  

13.3.2017 5. pôstna (Smrtná) 
chorých v našom CZ  
tých, ktorí opatrujú chorých a starajú sa o nich  

tých, ktorí prinášajú veľké obete vo svojej službe iným  

6. pôstna (Kvetná)  

naše rodiny a kresťanskú výchovu v nich  

aby sme boli dobrým príkladom pre mladších vo viere  

iných pokladali za hodnejších než seba      

20.3.2017  



 

 

R o z p i s   s l u ž i e b   B o ž í c h 
23.12.2016 Večera Pánova 19:00 Obišovce + VP 
24.12.2016 Štedrý večer 17:00 Obišovce deti, mládež 

25.12.2016  1. slávnosť Vianočná  

8:00 Suchá Dolina   
9:30 Obišovce spevokol 

11:00 Trebejov   
16:00 Lemešany   

2. slávnosť Vianočná 
Pamiatka mučeníka Štefana 

8:00 Drienovská Nová Ves   
9:30 Kysak spevokol 

31.12.2016 Silvester 18:00 Obišovce   
21:00 Obišovce – zbor. miestnosť   

1.1.2017 Nový rok 9:30 Obišovce   

6.1.2017 Zjavenie Krista Pána 
mudrcom 

8:00 Trebejov   
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

8.1.2017 1. po Zjavení 

8:00 Kysak Iz 42,1-4; Kol 1,15-19 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   
14:00 Suchá Dolina   

15.1.2017 2. po Zjavení 

8:00 Drienovská Nová Ves Jer 17,12-14; Ef 1,7-14 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   
14:00 Lemešany   

16. - 20.1.2017  Týždeň za jednotu kresťanov   
spolu so zbormi Budimír, Opiná 

a ref. zborom Vajkovce 
- miesta a čas spresníme 

22.1.2017 3. po Zjavení 
8:00 Trebejov 1Kr 5,1-4.9-15; R 1,16-17 
9:30 Obišovce + VP 

11:00 Drienovská Nová Ves   

29.1.2017 4. po Zjavení 9:30 Obišovce Mládežnícke bohoslužby 
Jób 38,1-11; 2K 1,8-11 

2.2.2017 Predstavenie Krista Pána 18:00 Obišovce   

5.2.2017 5. po Zjavení 

8:00 Kysak 4M 11,24-30; F 4,1-3 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   
14:00 Suchá Dolina   

12.2.2017 Nedeľa Deviatnik 7:30 Obišovce Raňajky pre presbyterov 
9:30 Obišovce Výročný zborový konvent 

19.2.2017 Nedeľa po Deviatniku 

8:00 Drienovská Nová Ves Iz 55,8-11; 1K 10,23-31 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   
14:00 Lemešany   

26.2.2017 Predpôstna 9:30 Obišovce Rodinné bohoslužby 
Veľp 8,6-7; 2K 5,18-20 

5.3.2017 1. pôstna 

8:00 Trebejov Mich 7,7-9; Jk 1,12-15 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
14:00 Suchá Dolina   

12.3.2017 2. pôstna 

8:00 Kysak Jer 12,1-3; 2K 6,1-10 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   
14:00 Lemešany   

19.3.2017 3. pôstna 
8:00 Drienovská Nová Ves Zach 3,1-5; 2K 12,7-10 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

26.3.2017 4. pôstna 
9:30 Obišovce Am 8,11-12; 2K 9,8-10 

14:00 Obišovce Misijné popoludnie 

2.4.2017 5. pôstna (Smrtná) 

8:00 Trebejov Pašie + VP 
9:30 Obišovce Pašie 

11:00 Drienovská Nová Ves Pašie + VP 
14:00 Suchá Dolina Pašie + VP 

9.4.2017 6. pôstna (Kvetná) 

8:00 Kysak Pašie + VP 
9:30 Obišovce Pašie + VP 

11:00 Trebejov Pašie 
14:00 Lemešany Pašie +VP 

26.12.2016  
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