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P Ú T N I K 
Časopis Evanjelického cirkevného zboru v Obišovciach        1/2004 
 
  

Milovaní, napomínam vás ako príchodzích a hosťov, aby ste sa 
zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše obcovanie 

medzi pohanmi nech je vzorné, aby vidiac vaše dobré skutky, 
oslavovali Boha v deň navštívenia pre to, pre čo vás teraz ohovárajú. 

(1. Petra 2:11-12) 
Milí bratia a sestry! 
 
Dostávate do rúk prvé číslo nášho zborového časopisu PÚTNIK. Prečo práve Pútnik? Po prvé, apoštol 
Peter pripomínal kresťanom, že sú príchodzí, teda pútnici (ako to uvádzajú iné preklady). Pozor! 
Nemýľme si vandráka a pútnika! Vandrák sa túla svetom bez toho, aby poznal cieľ svojej cesty. 
Vandrák ide, kam ho nohy vedú, bezcieľne blúdi svetom. Pútnik, ten presne vie, kam sa chce dostať. 
Pútnik má jasný smer a jasný cieľ svojej cesty. Ako kresťania nie sme tulákmi. Nežijeme zo dňa na 
deň. Máme jasný smer a cieľ, za ktorým ideme. Apoštol Pavel to povedal jasne a nekompromisne: 
„Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristu Ježiši.“ 
(Filipským 3:14) 
Druhým dôvodom, prečo PÚTNIK je to, že pútnik je hosťom, kdekoľvek sa na svojej ceste zastaví. 
Veľmi sa mi páči slovo „pristaš“, ktoré označuje tých, ktorí sa do našej obce prisťahovali. Pristaš žije 
v obci a je takým istým človekom, ako všetci ostatní – a predsa – pristaš je iný. Apoštol Peter hovorí, že 
tu na zemi sú všetci kresťania „pristašmi“. Hoci tu momentálne žijeme a bývame, nie sme odtiaľto. 
Sme pristašmi, hosťami.  
Počas svojho štúdia v USA sme s manželkou 2 roky žili v americkej rodine. Boli sme tam hosťami a to 
celé 2 roky. Aj keď sa nám naši domáci snažili v maximálnej miere vychádzať v ústrety, snažili sa, aby 
sme sa u nich cítili ako doma, predsa nás nikdy neopustil ten pocit a to vedomie, že sme u nich 
hosťami. Tá skutočnosť veľmi ovplyvňovala naše každodenné správanie a konanie. Snažili sme sa 
ukázať, že sme dobrými hosťami a bezproblémovými ľuďmi. Často sme boli ochotní urobiť veci, ktoré 
by sme inak neurobili, ale tiež tolerovať veci, ktoré by sme 
u nás doma netolerovali. Chceli sme sa ukázať v tom 
najlepšom svetle.  
Apoštol Peter nás upozorňuje, že ako kresťania sme 
pristašmi, hosťami, že sme iní, ako ľudia tohto hriešneho 
sveta. V tomto vedomí máme žiť každý deň. Táto 
skutočnosť má mať vplyv na naše správanie sa a konanie. 
Iba tak budeme dobrým svedectvom pre svoje okolie, pre 
ľudí, ktorí neveria, či ani len nechcú veriť v Pána Ježiša 
Krista.  
Milí pútnici! Nech je tento časopis dobrým spoločníkom na 
vašej ceste za Kristom.  

 
Daniel Mišina 
námestný  farár 

 
V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE 
 
• Úvodník 
• Reportáž zo sťahovania  
• Posviacka novej fary  
• Naša mládež  
• Zamyslenie od nášho teológa Tomáša 
• Rozhovor s br. farárom  
• Stretnutia rodín 
• Tajnička 
• Vtipy 
• Rozpis služieb Božích 
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REPORTÁŽ ZO SŤAHOVANIA 
 

V sobotu, 10. januára pristal pred farou „sťahovák“. Na fare už 
čakalo približne 30 ochotných pomocníkov, z radov dospelých, 
ale aj mládeže.  
Sestry zo zboru navarili výborný guľáš a upiekli kysnuté koláče. 
Veru, dobre nám padli po nosení všetkých ťažkých škatúľ 
a skríň. 
Ochotným pomocníkom ďakujeme. 

Redakčná rada 

 

POSVIACKA NOVEJ FARY. 
 

Predsedníctvo cirkevného zboru po rozhovore s bratom 
seniorom Samuelom Linkeschom naplánovalo posviacku novej 
fary na 5. júna 2004. Radi by sme do tohto termínu dotiahli 
všetky potrebné veci, ktoré treba ešte na novej fare a jej okolí 
urobiť. Ide najmä o dokončenie zborovej časti, ktorá už slúži 
svojmu účelu. Ďalej je potrebné urobiť omaľovanie farskej 
budovy, prístupovú cestu, upraviť záhradu okolo fary, namontovať svetlá okolo fary, urobiť plot 
a bránu. Vymenoval som len tie väčšie práce. Je však ešte aj veľa maličkostí, ktoré je potrebné 
urobiť. Na posviacku príde veľa hostí z blízkeho aj širokého okolia. Pozvaní budú aj naši 
podporovatelia z Nemecka. Preto vás prosíme o modlitby a ochotu pomôcť. Všetky tieto práce 
chceme urobiť brigádnicky, aby sme zbytočne nemíňali financie, ktorých aj tak máme málo. A preto je 
vítaná každá ochotná ruka.  

Daniel Mišina, námestný farár 
 

NAŠA MLÁDEŽ 
 

Mládež sa stretáva každú sobotu o 17.30 hod. na novej fare. Na mládeži spievame, čítame si z Biblie, 
modlíme sa a niekedy si pozrieme film. Rozprávame sa aj o témach, ktoré nás zaujímajú. V tomto 
období sú to: Chodiť, či nechodiť do kostola, Rasizmus, Ako riešiť konflikty, Život po smrti, Čoho sa 
ľudia boja, Farár a jeho život. O týchto témach sa rozprávame z rôznych pohľadov. Na letné 
prázdniny plánujeme výlet, ktorý by sa mal uskutočniť od 19. - 24. júla 2004. Plánované miesto 
výletu je Slovenský raj. Vy, ktorí sa chcete dozvedieť viac o Pánu Bohu, ale aj témach, ktoré Vás 
zaujímajú, príďte medzi nás! Tiež Vás pozývame na seniorátne stretnutie mládeže, ktoré bude 
v Kysaku v kultúrnom dome, 2. mája (v nedeľu) o 14.00 hod. 

Peter Székely 
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"ALE ONI KRIČALI A VOLALI UKRIŽUJ HO, UKRIŽUJ" (Lukáš 23:21) 
 
Nie je to tak dávno, kedy sme počuli tie známe slová: "Lebo narodil sa vám v meste Dávidovom 
Spasiteľ, ktorý je Kristus  Pán.“ A dnes spolu s Kristom stojíme pred Pilátom a počujeme súd, ktorý má 
byť na Ňom vykonaný, aby sa naplnilo Písmo.  
Kladiem si otázku. Ako by to bolo v dnešných časoch? Uverili by sme v človeka z mäsa a kostí 
stojaceho pred nami, ktorý by vyhlasoval, že je Boží Syn? Prijali by sme Krista do svojho života alebo 
boli by sme ako tí, ktorí Ho spolu so Židmi pribíjajú na drevo Golgotského kríža? Pozrime sa spätne na 
svoj doterajší život. Veľká noc je tým správnym časom, aby sme si uvedomili, pre koho tu žijeme a 
prečo nosíme meno kresťan. Aby sme nezabúdali, kto a prečo zomrel za nás a za naše hriechy.  
Ale nebuďme smutní. Smrťou všetko nekončí. Veď neskôr čítame: "Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 
Niet Ho tu, ale vstal!" Táto radostná správa nás uisťuje  vo viere v Neho a utvrdzuje, že smrť nie je 
cieľom nášho života.  
Preto vás aj dnes, milí bratia a sestry, povzbudzujem k tomu, aby ste neukrižovali Ježiša Krista vo 
svojom živote, ale otvárajte Mu každý deň brány vašich sŕdc, aby s plnou radosťou mohol prebývať vo 
všetkých nás.  

Tomáš German 
 
 

☺ROZHOVOR S BRATOM FARÁROM MIŠINOM 
 

1. Prečo ste si vybrali tento cirkevný 
zbor? 
Ou, ou .... (zamyslenie, smiech). Tento 
cirkevný zbor som si vybral, lebo od brata 
konseniora Havrilu som počul že je voľný. 
Ale hlavným dôvodom bola 
túžba vrátiť sa na východné 
Slovensko. K tejto túžbe prispela 
moja 2-ročná skúsenosť na 
západnom Slovensku.  
Okrem toho som počul, že 
všetky stavebné práce v tomto 
cirkevnom zbore sú už 
dokončené, tak som sa tešil, že 
sa budem môcť venovať svojej 
farárskej službe. No po príchode 
do zboru som sa dozvedel, že 
treba opravovať strechy na 
všetkých troch kostoloch, 
predávať starú faru, starať sa 
o les... Spolieham na pomoc 
presbyterov. 

2. Aký je podľa vás cirkevný zbor? 
Veľký (smiech) a rozsiahly. Som však rád, 
že ľudia túžia po spoločenstve veriacich. 
Dúfam, že sa nám podarí začať 
s biblickými hodinami, stretnutiami rodín, 
aby sme rozšírili príležitosti na 
spoločenstvo a štúdium Svätého Písma. 

 

3. Čo by ste tu zmenili? 
Zdá sa mi, že tento cirkevný zbor nie je scelený. 
Každá fília presadzuje vlastné záujmy. Preto by 
som rád prispel k zjednoteniu cirkevného zboru, 
aby ľudia pochopili, že hoci máme veľa fílií, 

tvoríme jeden cirkevný zbor, patríme 
k sebe. No a bol by som tiež rád, ak by 
ľudia spolu viac spolupracovali. 
Tvoríme jeden cirkevný zbor, ale 
navzájom sa ani len nepoznáme.  

4. Čím to je že sa stále usmievate? 
(smiech)Teším sa, že Pán Ježiš mi 
daroval večný život. V jednej nábožnej 
piesni sa spieva: “Som rád, že ma Pán 
spasil...”  

5. Povedzte nám o nejakom vašom 
trapase. 
(smiech) Vyhlásil som jeden predspev 
a začal som spievať iný; na Štedrý 
večer som vynechal antifónu. Keď som 

išiel do Drienovskej Novej Vsi, zabudol som 
Agendu. Ešteže brat dozorca robí s vrtuľníkmi – 
musel doslova letieť do Obišoviec po Agendu. 
Stihol to na poslednú sekundu. (smiech) 

6. Aký sviatok máte najradšej? 
Cirkevné sviatky sú pre mňa nočnou morou. 
Vtedy mám veľmi veľa práce. Ale mám rád 
Sviatok práce, vtedy ani farár nepracuje. 
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7. Odkedy ste vedeli, že chcete byť 
farárom? 
Deň pred odoslaním prihlášky na 
Evanjelickú bohosloveckú fakultu.  
8. Viete variť alebo piecť? 
Viem variť čaj, kávu, kakao a párky.             
S radosťou navarím pre svojich 
nepriateľov. Piecť neviem, ale občas sa mi 
zdá, že som pripečený...(smiech). 

9. Kde ste všade boli a kam sa ešte 
chystáte? 
Bol som na Korfu (grécky ostrov - pozn. 
red.), v Maďarsku, Ukrajine, Poľsku, 
Česku, Izraeli, vo Venezuele a USA. 
Mojím snom je stráviť mojich 40 dní 
dovolenky na ostrove Bora-Bora. 

10. Čím ste chceli byť, keď ste boli malý? 
Vodičom kamiónu a lesníkom (a potom som si za 
manželku zobral Annu rodenú Podlesnú).  

11. Bojíte sa niečoho? 
Bojím sa výšok, preto som rád, že nebo v osobe 
Pána Ježiša zostúpilo dolu a ja sa nemusím 
škriabať tak vysoko. 

12. Keby ste mali byť niečím iným, čím by ste 
chceli byť? 
Asi manažérom. Ale ten od farára nemá veľmi 
ďaleko.... 
 

Za rozhovor ďakuje Julka Gallová 
 
 

 

PRÍSTAV LÁSKY 
 

Nevyberieme sa spolu na plavbu po mori, aj keď by to bolo 
iste pekné. Ale to, čo napíšem, bude tak trochu plavba 
životom, na rozbúrenom i pokojnom mori, na veľkých 
vodách, i vyčkávanie na plytčine.  

V mori života je toľko zážitkov, toľko krás, len ich treba 
vidieť, treba ich vnímať, treba ich žiť a nezabúdať, že všetko 
čo máme, čo nám je dané, je od Hospodina. Je vždy krásne 
a radostné, keď sa loď s celou posádkou vráti do prístavu, 
zakotví a všetci tí, ktorí sa plavili na tej lodi môžu vystúpiť na 
pevnú zem, smelo kráčať, lebo sú vo svojom rodnom 
prístave a nemusia sa báť prívalov, búrky či plytčiny. Je to 
prístav lásky, je to rodinné zázemie. Tam, kde sa cítime 
uvoľnení, kde nás milujú, kde nám neublížia, kde nám odpustia, ak sa previníme. Tam, kde sme 
trpezlivo očakávaní, keď pre isté povinnosti sme sa museli vzdialiť. Aj keď fyzicky ďaleko, no duchom 
blízko, lebo cez modlitby a tak Duchom Svätým spojení môžeme rátať s Božou pomocou pri každom 
čine.  

Iste do každého prístavu niekedy vlny vyšplechnú, ale možno poznáte pieseň, ktorú som sa ja už 
dávno naučil: „Keď vlny zdvihnú sa, Ty budeš pri mne stáť. Ty búrky utíšiš, Teba chcem v loďke mať.“ 
to je len časť – refrén, ktorý keď sa spieva, je taký úžasný.  

A tak, ak si vo svojom srdci, či už v prístave alebo na mori, zachováme živého Pána Ježiša Krista, tak 
plavba životom, ale aj prístavy lásky – naše rodiny – budú prežívať aj búrky pokojné. Lebo vo viere 
v Toho, ktorý v láske k nám poslal svojho Syna na svet, budeme kráčať v pokoji. Nech tento pokoj 
napĺňa naše srdcia a mysle, aby sme v našom cirkevnom zbore vždy v rodinách nachádzali prístavy 
lásky skrze Pána Ježiša Krista.  
V našom cirkevnom zbore chceme začať aj stretnutia rodín. Raz za štvrťrok by sme sa chceli 
vzájomne deliť o radosti, ale aj starosti a spoločne rásť vo viere v Pána Ježiša Krista. Prvé 
stretnutie plánujeme na  jeseň tohto roku.  

Ján Brozman, zborový dozorca 
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                  TAJNIČKA 

 
Správne odpovede môžete zasielať na adresu farského úradu (Evanjelický farský úrad, Obišovce 186, 
044 81) alebo doniesť na Služby Božie a odovzdať ich bratovi farárovi. Troch výhercov vylosujeme na 
mládeži a uverejníme ich v nasledujúcom čísle. Ceny sú nasledovné: Tričko, čokoláda a pero s blokom. 

 
ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH 

Dátum Príležitosť Čas Miesto Poznámka 

4.4.2004 Kvetná 8:30 Trebejov Pašie 

  10:00 Obišovce Pašie + Večera Pánova 

8.4.2004 Zelený štvrtok 17:30 Obišovce  
  18:30 Kysak + VP 

9.4.2004 Veľký piatok 8:30 Drienovská Nová Ves Pašie 

  10:00 Obišovce Pašie + VP 

11.4.2004 1. Veľkonočný sviatok 8:00 Suchá Dolina (Ofera pre farára) 

  10:00 Obišovce  

  14:00 Trebejov  

1. Kto súdil Ježiša?                 
2. Učeník, ktorý zaprel Pána Ježiša              
3. Telo Pána Ježiša uložili do...               
4. Kto bol ukrižovaný s Ježišom?              
5. Boh je náš...                
6. Rajský zvodca               
7. Keď Peter zaprel, ozval sa....               
8. Kniha kníh                  
9. Pavlovo povolanie                   

10. Po búrke vidieť....                
11. Dávidov múdry syn                   
12. Ježiš a dvanásti....                   
13. V kostole je....                 
14. Zápas               
15. Najmladší syn Izaja                 
16. Prvé ročné obdobie               
17. Spal v jame s levmi                  
18. Postieľka Pána Ježiša                
19. Ježiš položil za nás svoj....               
20. Hlavná časť služieb Božích               
21. Neveriaci učeník                 

             

 
V T I P Y 
 
Technika je aj v kostoloch
veľkou pomocou, ale niekedy
zapríčiňuje aj problémy
a nervozitu. Stalo sa to
v Dánsku. Uprostred Večere
Pánovej takto spieval pán
farár slová ustanovenia: „Vzal
chlieb, a keď dobrorečil,
riekol: “... je mikrofón
zapnutý?“ 
 
Brat farár oznamuje služby
Božie i ostatné náboženské
stretnutia v budúcom týždni,
a keď myslí na pravidelnú
štvrtkovú večiereň, povie: “Aj
na budúci týždeň máme
štvrtok ako obyčajne....“ 
 
 
Vtipy sú z knižky Aj smiech je Boží
dar, ktorú nám zapožičala Danka
Székelyová. 
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12.4.2004 2. Veľkonočný sviatok 8:30 Drienovská Nová Ves (Ofera pre kantorky) 

  10:00 Kysak  

18.4.2004 1. po Veľkej noci 8:30 Trebejov  

  10:00 Obišovce  

25.4.2004 2. po Veľkej noci 8:30 Kysak  

  10:00 Obišovce  

2.5.2004 3. po Veľkej noci 8:30 Drienovská Nová Ves  

  10:00 Obišovce  

2.5.2004 Seniorátne stretnutie 
mládeže 

14:00 Kysak Kultúrny dom 

9.5.2004 4. po Veľkej noci 8:30 Kysak Deň matiek 

  10:00 Obišovce Deň matiek 

15.5.2004 Skúška konfirmandov 9:30 Obišovce test 

16.5.2004 5. po Veľkej noci 8:30 Trebejov  

  10:00 Obišovce  

20.5.2004 Vstúpenie 17:30 Obišovce  

  18:30 Kysak  

23.5.2004 Po Vstúpení 10:00 Obišovce Konfirmácia 

30.5.2004 1. Svätodušná 8:00 Suchá Dolina (Ofera pre farára) 

  10:00 Obišovce  

  14:00 Trebejov  

31.5.2004 2. Svätodušná 18:00 Kysak  

5.6.2004 Posviacka novej fary  Obišovce  

6.6.2004 Trojica 8:30 Drienovská Nová Ves (Ofera pre kantorku) 

  10:00 Obišovce  

 
Ďalšie oznamy: 
 
Pracujeme na aktualizácii evidencie členov nášho cirkevného zboru. Čoskoro dostanete domov na 
vyplnenie nové Evidenčné listy. Pre každého pokrsteného člena zboru je určený samostatný 
evidenčný list. Ak máte nejaké otázky, neváhajte sa opýtať presbyterov vo vašej obci, alebo kontaktujte 
farský úrad.  

 
Radi by sme spustili aj webstránku cirkevného zboru. Texty sú sčasti hotové, ale hľadáme 

programátora, ktorý by stránku naprogramoval.  
☺ Dôležitá podmienka – chceme „veľa muziky za málo peňazí“. ☺ 

 
 

KONTAKT: 
Evanjelický farský úrad, Obišovce 186, 044 81 
Tel: 055/6991 795; 0903 648 359 
Redakčná rada: Takmer všetci mládežníci v spolupráci s Ankou Mišinovou. Ilustráciou 
kostola prispela Zuzka Brozmanová. 


