
 

 

V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili; 
boli s nimi aj niektoré iné. Ale kameň našli odvalený od hrobu, a keď vošli, nenašli 
telo Pána Ježiša. Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa, dvaja mužovia v žiariacom 
rúchu zastali si vedľa nich, a keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im (tí 
mužovia): Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Nie je tu, ale vstal. (Lukáš 24, 1 - 6a)  

Možno ste viacerí videli filmy o Harrym Potterovi. Jeden z 
nich sa volá  Harry Potter a dary smrti. Ja sám som ho nevidel, 
ale na internete som si vyhľadal, o aké dary smrti vlastne ide. 
Aké dary môže dať smrť človeku? Jedným z tých darov je aj 
kameň vzkriesenia. Tento kameň môže vrátiť mŕtvych ľudí do 
nášho sveta. Problémom však je, že ľudia sa vracajú iba ako 
prízraky, ale nie skutočne živé 
bytosti. Podľa magických pravi-
diel sveta Harryho Pottera totiž 
nie je možné žiadnym kúzlom 
vrátiť život mŕtvemu človeku. 
My však na Veľkú noc vyzná-
vame, že je to predsa možné. 
Nie vo svete kúziel, mágie, 
démonov a duchov, ale v našom 
svete. Prázdny hrob je toho 
dôkazom. Anjelská zvesť je 
toho dôkazom. Živý Ježiš Kris-
tus je toho dôkazom. Tak nám 
o tom svedčí aj text z Božieho 
Slova. 

Ž e n y ,  k t o r é  k r á č a l i 
k Ježišovmu hrobu, išli 
k mŕtvole. Hľadali mŕtvolu. 
Mŕtvole chceli poslúžiť. Mŕtvolu síce vzácnu, mŕtvolu ich Pána 
a Majstra, ale predsa len mŕtvolu, od ktorej sa už nič nedá očaká-
vať, ale ktorá už ani nič nepožaduje a k ničomu nevolá. Myslím, 
že v konečnom dôsledku takýto Ježiš mnohým vyhovuje a iného 
Ježiša ani nepotrebujú. Iste sú to ľudia v prvom rade mimo cir-
kev. Ľudia neveriaci, ľudia, ktorí sa z kresťanskej viery buď 

vysmievajú, alebo sa o nič kresťanské vlastne ani nezaujímajú. 
Jednoducho: Ježiš je pre takýchto ľudí mŕtvolou a kresťanské 
náboženstvo je mŕtve. Nič im nehovorí Ježiš, ani Jeho život, ani 
Jeho smrť, ani Jeho vzkriesenie. Pri hrobe však nie sú neveriaci 
ľudia, nekráčajú tam ateisti, ale zbožné ženy. Pri hrobe sú ľudia, 
ktorí patrili k Ježišovmu sprievodu. Tieto ženy predsa Ježiša 

videli, nasledovali, počúvali 
a rovnako aj učeníci, z ktorých 
niektorí ešte len k hrobu do-
behnú. Títo všetci veľmi dobre 
vedeli, že Ježiš nie je obyčajný 
človek, ba čo viac, oni predsa 
počuli už počas svojho života, 
že vstane z mŕtvych. Zdá sa 
však, že s tým vôbec nepočíta-
li. Zdá, že vôbec na to neboli 
pripravení. Akoby oveľa viac 
počítali, že Ježiš je mŕtvy 
a Jeho telo iba niekto ukradol. 
Možno sa chystali prehľadať 
cintorín, možno sa chystali 
nenápadne sa povypytovať, čo 
je s ním. Hľadajú mŕtveho 
medzi mŕtvymi. 

Musíme sa pýtať, či aj pre nás kresťanov, nie je Ježiš častok-
rát iba mŕtvolou? Čo vlastne od Neho očakávame? Darčeky na 
Vianoce? Možno niekoľko pekných okamihov v živote, ako sú 
krst, konfirmácia, sobáš, či pohreb? Prípadne čakáme, či hľadá-
me u Neho núdzovú pomoc v ťažkých situáciách života? Vtedy 

(Pokračovanie na strane 7) 
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Na kávičke s Hieronymom  
Savonarolom  
(1452-1498) 

 
Aj na stretnutie s týmto predrefor-

mátorom by sme sa museli presunúť 
v čase o niekoľko storočí. Hieronym 
Savonarola sa narodil  21. septem-
bra 1452 vo Ferrere v Taliansku. Krát-
ky čas svojho života prežil na dvore 
bohatého rodu Este, ale prepychový 
život sa mu zdal neférový voči ostat-
ným a aj veľmi hriešny. Tajne odišiel 
z domu do Bolone, kde vstúpil do 
kláštora. Rehoľný sľub 
zložil v roku 1476 a o tri 
roky na to už študoval vo 
Ferrere. Pre vojnové ne-
pokoje museli mníchov 
rozoslať do iných klášto-
rov a tak sa Savonarola 
dostal do Florencie, kde 
mu bola zverená výchova 
novicov. Ako kazateľ 
však zažil vo Florencii 
ohromný neúspech. Mesto 
bolo bohaté, plné prepy-
c h u  a  z á b a v , 
a Savonarolovo prísne 
kázanie nenašlo posluchá-
čov. Pravdepodobne na 
zásah Lorenza Mediciho 
(politik, literát a od roku 
1469 vládca Florencie) 
bol poslaný do Reggia 
Emilia, kde, ak to tak 
môžeme nazvať, zazna-
menal prvý kazateľský 
úspech. Ľudí zaujal pre-
dovšetkým nadšením 
a oduševnením, s ktorým 
kázal.  

Potom pôsobil tri roky 
ako potulný kazateľ a stal sa veľmi 
známym. To bol aj dôvod, prečo ho 
Lorenzo Medici zavolal v roku 1489 
do Florencie. Opäť sa venoval novi-
com. Tri roky na to prešiel do San 
Marca a znova sa venoval kázaniu 
s ohromným úspechom. Zastával sa 
chudobných, odkrýval nespravodli-
vosť a bojoval proti mravnej skazenos-
ti. Učil o právach chudobných 
a povinnostiach vládnucich. 

Tieto jeho názory však vyvolali 
konflikt medzi ním a Lorenzom Medi-
cim, vládcom Florencie. Bol síce bás-

nikom, ktorý sa vyžíval v umení, ale 
na druhej strane bol aj tyran, ktorý 
okrádal siroty, nariaďoval telesné tres-
ty a pribúdali aj tresty smrti. Lorenzo 
sa pokúšal Savonarolu rôznymi spô-
sobmi pokoriť a podmaniť si ho, ale 
nepodarilo sa mu to. Zakrátko Lorenzo 
Medici vážne ochorel a pripravoval sa 
na smrť. Savonarola ho ešte pred smr-
ťou stihol navštíviť.  

Udalosti po smrti Lorenza Medici-
ho vtiahli Savonarolu do politiky. Od 
roku 1492 Savonarola vizionársky 
ohlasoval vo svojich kázňach príchod 

veľkého utrpenia. Krátko na to vtrhlo 
do Talianska vojsko francúzskeho 
kráľa Karla VIII. a obsadilo Florenciu. 
Nová vláda potrebovala oddlžiť zadl-
žený štát a musela robiť úsporné opat-
ren ia .  Pozva la  k  spo luprác i 
i Savonarolu, pretože bol  veľmi popu-
lárny. On sa predovšetkým snažil po-
môcť tým, ktorých chudoba a bieda 
postihli najviac.  

Väčšina Talianskych miest sa spoji-
la a vytvorila protifrancúzsku ligu, ale 
Florencia sa na radu Savonarolu nepri-
dala. Karol VIII. však sľuby, ktoré 

Florenťanom dal, nesplnil, a tak sa 
nenávisť obyvateľov obrátila proti 
Savonarolovi. Na stranu ľudí sa pridal 
aj pápež Alexander VI., ktorému bol 
kritický kazateľ už dávno nepohodlný. 
Hlavne preto, že kritizoval ceremó-
nie, cirkevný život a predovšetkým 
nemravný život kňazov. Medzi oboma 
mužmi sa rozvinula ostrá korešpon-
dencia, ktorá vyvrcholila zákazom 
kázať a exkomunikáciou.  

Vo Florencii prepuklo proti Savo-
narolovi povstanie. Začiatkom apríla 
1498 ho uväznili a bol postavený 

pred inkvizičný súd. 
Spolu so svojimi najbliž-
šími spolupracovníkmi, 
františkánom Domeni-
com a Silvestrom boli 
mučení  a  lámaní 
v kolese. Žiadali od 
nich, aby sa priznali ku 
kacírstvu a Savonarola k 
falošným predpovediam. 
Savonarola a Domenico 
nezapreli svoje presved-
čenie, Silvestro sa pri-
znal ku všetkým nastrče-
ným zločinom. 
23. mája 1498 boli vše-
tci traja obvinení odo-
vzdaní svetskej vrchnos-
ti. Vaisonský biskup 
Benedetto Pagnotti Vy-
hlásil Savonarolovu 
„degradáciu“ slovami: 
Vylučujem ťa z cirkvi 
bojujúcej a z cirkvi víťa-
ziacej. Savonarola ho 
poopravil: Iba z bojujú-
cej cirkvi, na ďalšie ne-
máš oprávnenie. Troch 
mníchov potom obesili a 

ich telá spálili na Piazza della Signo-
ria. Popol bol vysypaný z Ponte Vec-
chio do rieky Arno. 

 
O sto rokov neskôr nariadil pápež 

Pavel IV. preskúmať učenie Hierony-
ma Savonarolu z jeho kázni, rôznych 
spisov a všetkej korešpondencie. Skú-
maniu sa venovala rímska kongregácia 
idexu, ktorá v roku 1558 vydala list, 
v  k t o r o m  p o t v r d i l a ,  ž e 
v Savonarolovom učení neboli žiadne 
bludy. 

Jaro Petro 
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Blahoželáme! 
 

1.4.2017 – 30.6.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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60 rokov 
František Balla, Obišovce 105 

Marta Gajdošová, Drienovská Nová Ves 201 
Vladimír Weiss, Lemešany 448 

Jarmila Weissová, Lemešany 448 

70 rokov 
Marta Tkáčová, M. Nešpora 51, Prešov 

75 rokov 
Ing. Dušan Horenský, Trebejov 14 

50 rokov 
Igor Káčer, Kysak 100 

90 rokov 
Mária Polašková, Kysak 84 

65 rokov 
Marta Hajduková, Kysak 21 

Ing. Dušan Straka, Drienovská Nová Ves 131 

85 rokov 
Dušan Čop, Trebejov 4 

Alžbeta Sujová, Kysak 125 

55 rokov 
Blažena Čuchtová, Trebejov 44 

Jana Olejárová, Drienovská Nová Ves 122 

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

 Detský tábor bude tohto roku 31. júla - 4. augusta 2017 v Janoškovom dome pri Liptovskom 
Hrádku. Je tam budova, ktorú spravuje Biskupský úrad VD. Chceli by sme skúsiť znova iný 
priestor pre deti s tým, že pocestujeme vlakom a batožinu prevezieme autom. Ubytovanie je 
na posteliach s posteľným prádlom. Kapacita je obmedzená na 45 miest. Stále platí, že deti do 
6 rokov berieme s doprovodom.  

 Dorastovo mládežnícky výlet bude tohto roku v Liptovskom Trnovci 9. - 13. augusta 2017.   
 Na Veľký Piatok budú od nás v priamom prenose nahrávané a vysielané bohoslužby do 

rádia Regina. Z tohto dôvodu budeme mať bohoslužby v netradičnom čase o 15:00 a iba na jednom mieste. Ďakujem za po-
chopenie. Prosím Vás, aby ste prišli na bohoslužby kvôli nahrávaniu aspoň 10 minút vopred.  

 Misijné dni sa budú konať v termíne 20. - 23.júl 2017 v hoteli Sorea v Starej Ľubovni. 
 Na tohtoročné leto máme pozvanie do Kysáča do Srbska. Nimi ponúkaný termín je 23. - 25. júna 2017. V týchto dňoch je 

v Kysáči svetový folklórny festival spojený s ukážkami rôznych remesiel. Ďalšia alternatíva by bola v septembri s tým, že by 
sme tri dni boli v Srbsku a na štyri dni by sme šli k moru do Chorvátska. Pozvanie platí pre celý cirkevný zbor. Kto by mal 
záujem nech si vyberie termín a prihlási sa u sestier pokladníčok.    

80 rokov 
Oľga Mihaľová, 0bišovce 29 



 

 

1/2017 4 

Bola prvá pôstna nedeľa, 5. marec 2017, keď sme 
sa veriaci oboch cirkví - Rímskokatolíckej 
a Evanjelickej - o 16. hodine stretli na bohoslužbe 
pri príležitosti ekumenického svetového dňa mod-
litieb v evanjelickom a. v. kostole v Kysaku. Pri-
vítal nás brat farár Jaroslav Petro a zároveň nám 
priblížil krajinu Filipíny geograficky, historicky 
a politicky. Program bohoslužieb pripravili kres-
ťanské ženy z Filipín pod názvom „Som k tebe 
nespravodlivý?“. Bohoslužba prebiehala podľa 
bulletinu, obe cirkvi sa striedali pri čítaní jednotli-
vých textov, modlitieb a spievaní piesní. Filipíny 
tvoria reťaz ostrovov, z ktorých pri čítaní sme si 
priblížili Mindanao, Luzon, Visayas a mesto Or-
moc. Hlavné mesto Filipín je Manila. Dozvedeli 
sme sa o živote žien, ktoré sú často zneužívané 
a vykorisťované aj napriek tomu, že bol v roku 

2012 vydaný zákon „Kasambahay“- filipínske slovo pre pracovníka v domácnosti, za ktorý bojovalo veľa rokov mnoho ľudí. Je tam 
veľa bohatých, ale aj chudobných ľudí. Pracujú ako nádenníčky na cukrových plantážach. Privyrábajú si praním po domácnostiach, 
pouličným predajom rôznych potravín a výrobkov. Deti po ukončení základnej školy migrujú do veľkých miest v Záhorí, aby si tam 
našli prácu. Farmári si susedsky vypomáhajú pri sadení a zbere ryže. Nik nedostane za prácu zaplatené, ale dostane časť z úrody. 
Tento zvyk sa nazýva „Dagyaw“. V roku 2013 v krajine vyčíňal tajfún Yolanda, ktorý zanechal v živote ľudí hlboké rany. Vládny 
program je veľmi pomalý aj napriek tomu, že do krajiny prichádza finančná pomoc. Zdrojom sily je solidarita. Desaťtisíce filipín-
skych žien každoročne odchádzajú za prácou do zahraničia, aby uživili svoje rodiny. Pracujú ako opatrovateľky, slúžky 
a upratovačky. Rodiny sú rozdelené a deti svoju matku nevidia aj niekoľko rokov. O rodinu sa vtedy starajú starí rodičia. Kázňou 
slova Božieho nám poslúžil brat farár Michal Harakaľ na základe čítaných textov z evanjelia podľa Matúša 20. kapitoly, verše 1-16; 
Jána 10. kap., verš 10; Izaiáša 51. kap. verš 1, 55. kap., verš 12. Počas spievania poslednej piesne prebehla zbierka na projekt, ktorý je 
určený organizácii na podporu filipínskych migrantiek - KAAGAPAY. Zbierka činila 94€ a bola zaslaná na Slovenský výbor SDM, 
Panenská 10, 811 03 Bratislava. 

Po poďakovaní bratom farárom J. Petrom za účasť a prípravu popoludnia a požehnaním od brata farára M. Harakaľa sme spoločne 
zaspievali pieseň. Kánonom „Boh je láska a zákon lásky nám tiež dal, miluj blížnych, tak ako seba vraví Ježiš nám“, sme sa rozišli do 
svojich domovov. 

Ružena Vereščáková 

Ekumenický svetový deň modlitieb 

Biblická olympiáda 

Už niekoľko rokov sa pravidelne zapájame s 
deťmi z nášho zboru do Biblickej olympiády. 
Túto súťaž pripravuje už niekoľko rokov naša 
cirkev. Je na báze dobrovoľnosti a obnáša to 
niekoľko hodín sedieť nad vybranými kapitola-
mi z biblických histórii, alebo priamo nad kapi-
tolami z Biblie. 

Tohto roku to boli príbehy proroka Eliáša 
a rozdelenie kráľovstva po Šalamúnovej smrti 
zo Starej zmluvy, a z Novej zmluvy od Ježišov-
ho vstúpenia až po Apoštolský konvent. 

Len tak pre zaujímavosť, tretia kategória, čo 
sú ročníky 5 a 6, si musí z Novej zmluvy naštu-
dovať do detailov 1-9 kapitolu Skutkov apoštol-
ských. To nie je málo. 

Z nášho zboru prišlo na seniorátne kolo 6 detí 
v prvých troch kategóriách. Vo výsledkoch sme 
obstáli celkom dobre. V prvej kategórii sme 
vyhrali druhé miesto, v druhej kategórii boli 
naše deti na 1. až 4. mieste a v tretej kategórii 
sme získali 1. miesto.  Je to veľmi fajn a chcem 
týmto pochváliť všetky naše deti, že sa tomu venovali a učili sa. Niektorí trochu viac, iní trochu menej. 

Faktom je že mimo Obišovského zboru sa do Biblickej olympiády zo základných škôl z celého Košického seniorátu zapojili ešte 
dve deti z Košíc a to bolo všetko. Z ďalších zborov seniorátu už nikto. K tomu ešte samostatná kategória cirkevné školy. 

Vyhrali sme, lebo sme nemali konkurenciu, čo teda nie je naša chyba, ale je to veľká škoda. 
Vždy je to prínos pre život, ak vie človek niečo viac z Božej vôle. Všetko, čo sa naučíme o Pánu Bohu, sa nám raz v živote môže 

zísť. A ja verím, že naše deti z toho raz budú mať požehnanie. 
Takže klobúk dolu pred všetkými, ktorí mali chuť sa vzdelávať. 

Jaroslav Petro 
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Reštrukturalizácia cirkvi 
Pravda je taká, že tieto slová sa začali spomínať v našej cirkvi 

hneď po revolúcii. Vytvorila sa takzvaná reštrukturalizačná komi-
sia, ktorá mala preskúmať najvhodnejší model riadenia našej cir-
kvi. Chceli sme sa vyhnúť niekoľkonásobným konventom, ktoré 
prinášali len mnoho papierovačiek, ale veľakrát žiadny prínos.  

Zoberte si iba taký systém konventov. Najprv prebehnú 
v cirkevných zboroch, potom sa zosumarizujú a dávajú na senio-
rátny konvent, seniorátne konventy sa zosumarizujú a dávajú na 
dištriktuálny konvent, a potom máme ďalšie vyhodnotenie pred-
sedníctva cirkvi na synode. Celá táto postupnosť sa zdá ako veľmi 
rozumná a účelná, ale ak si zoberiete realitu posledných rokov, 
zistíte, že to reálne nefunguje. Uznesenia cirkevných zborov a 
seniorátnych konventov, ktoré prinášali názory a pohľady pre celú 
cirkev sa na synode vôbec neriešili. Aj keď sa stále opakuje, moc 
pochádza zo zborov. Nikto však žiadne uznesenia zborov a ani 
seniorátov neberie vážne.  

Môžem uviesť aj iný príklad. Pred pár mesiacmi sa cirkevný 
zbor Košice Terasa rozhodol, že si na dokončenie kostola vybaví 
komerčný úver. Rozhodol o tom zborový konvent na Terase a 
keďže sa spodný zbor zaviazal, že za túto pôžičku bude ručiť svo-
jim majetkom, musel to schváliť aj zborový konvent Košice mesto. 
Keďže je to väčší obnos peňazí, schvaľuje to aj seniorát, takže 
súhlas podľa našich predpisov dáva seniorátne presbyterstvo, ktoré 
ale ničím neručí. Súhlas však musí dať aj dištriktuálne presbyter-
stvo a nakoniec ešte aj generálne presbyterstvo. Tieto všetky orgá-
ny by mali byť kontrolné, ale otázne je, či napríklad ľudia, ktorí sú 
v dištriktuálnom či generálnom presbyterstve, vôbec poznajú situá-
ciu Terasy a vedia o všetkých okolnostiach. A to ešte nehovoríme 
o časovo veľmi náročnom schvaľovacom procese, ktorý v ECAV 
trvá aj pol roka, kým prejdete všetkými týmito grémiami.  

Reštrukturalizácia by teda mala priniesť jednoduchšiu štruktú-
ru, menej papierovania, ale v počiatkoch sa hovorilo aj o tom, aby 
sa biskup priblížil cirkevným zborom, mal viac času na návštevy 
zborov a vizitácie. A určite dôležitým momentom je, aby cirkev 
bola flexibilnejšia a modernejšia, aby vedela promptne reagovať 
na nové veci. Cirkev by mala robiť misiu, diakoniu, venovať sa 
menšinám. Realita je taká, že dnes na mnohé z týchto základných 
úloh v cirkvi nemáme čas.  

Takže otvoriť tému reštrukturalizácie nie je hlúpi nápad. Je už 
skutočne čas o tom hovoriť a otvoriť širokú diskusiu nie na dva či 
tri mesiace. Keď sme čakali 20 rokov na nejaké konkrétne návrhy, 
tak pokojne ešte dva či tri roky môžeme rozprávať o rôznych mo-
deloch a spôsoboch. Ale určite nie systémom, že synoda v júni 
2017 schváli model s jedným biskupom a niekoľkými seniorátmi, 
a my budeme potom diskutovať o tom, či ich chceme mať 7 alebo 

10. Nikto nás nemôže tlačiť k tomu, aby sme v roku 2018 nabehli 
do novej štruktúry, ktorú navrhlo vedenie cirkvi s tým, že je to 
najlepší model pre ECAV.  

Bolo by fér, aby sme si mohli vybrať, aký model sa nám zdá 
najvyhovujúcejší. Myslím, že ľudia v cirkevných zboroch majú 
mať možnosť povedať, či chcú mať biskupa v Prešove, alebo len 
v Bratislave. A či má byť jeden, dvaja, traja, alebo aj viac. Toto je 
Evanjelická cirkev, kde ľudia majú možnosť povedať, čo sa im 
páči. Na to tu máme roky cirkevné grémiá od zborov až po gene-
rálnu cirkev. To je demokratický systém, ktorý je potrebné rešpek-
tovať, aj keď nemusí korešpondovať z názorom súčasného vede-
nia.  

Na stretnutí s predsedníctvom cirkvi v Košiciach to bolo pre-
zentované veľmi demokraticky. Každý vraj môže zaslať reštruktu-
ralizačnej komisii svoj návrh na reštrukturalizáciu cirkvi. Bolo to 
povedané 26. februára 2017. Ale 15. marca 2017 už reštrukturali-
začná komisia vyhodnotila návrh s jedným biskupom ako najideál-
nejší a posunula ho na generálne presbyterstvo, a to ho 31. marca 
posunulo ďalej na tohtoročnú synodu. Otázka teda je, kedy sa 
o tom bude diskutovať v cirkevných zboroch, z ktorých vraj 
v ECAV pochádza všetka moc? Keď tento návrh schváli synoda, 
o čom budeme diskutovať v zboroch? Budeme si vyberať farbu 
papiera, na ktorom nám oznámia, že si budeme voliť len jedného 
biskupa?   

Ja len dúfam a verím, že synoda evanjelickej cirkvi bude reš-
pektovať, že tak dôležitá vec, ako je podoba Evanjelickej cirkvi, sa 
nemôže rozhodnúť bez diskusie v zboroch a bez schválenia demo-
kratickou väčšinou. 

Chcem mať príležitosť povedať si, či chcem jeden dištrikt, 
alebo viac dištriktov. Chcem mať príležitosť otvorene rozprávať,   
ako by to mohlo v budúcnosti v ECAV vyzerať. Aj s tým vedo-
mím, že sa môže stať, že väčšina nebude zdieľať môj názor a moju 
víziu. Potom sklopím uši a prispôsobím sa väčšine. Ale budem to 
akceptovať preto, že to Pán Boh dal takýmto väčšinovým spôso-
bom.  

Ale prichystať niečo potajomky s pár vybranými ľuďmi, a bez 
diskusie to dať rovno synodálom, pritom všetky informácie iba 
presiakli na povrch nejakou náhodou, tak toto nie je v poriadku.   

Zbory si musia v ECAV dať odhlasovať aj obyčajný úver cez 
všetky existujúce grémia. Predsedníctvo cirkvi chce meniť Evanje-
lickú cirkev bez toho, aby si vypočulo názory dištriktov, seniorá-
tov a zborov. Tak ako to je? Cirkevný zbor v našej cirkvi už nič 
neznamená a o jeho názor nikto nestojí? 

 
Jaroslav Petro  

Milí dospeláci ☺ 
 

Tentoraz sme si pre vás pripravili menší kvíz. Odpovede na otázky nájdete v Evanjeliu podľa Jána. 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Ako dlho čakal Ježiš, kým išiel za Lazárom po tom, čo mu ozná-
mili, že ochorel? 

2. Čo zvolal Ján Krstiteľ, keď videl ako k nemu prichádza Ježiš? 
3. Čo povedal Ježiš o Natanaelovi? 

4. Koho priviedli zákonníci k Ježišovi, keď učil v chráme? 
5. Komu Ježiš odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život“? 
6. Koho miluje svet a koho nenávidí? 
7. Koľkokrát sa Ježiš opýtal Petra, či ho miluje? 
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Vtipy 
 

Počas rozvodového konania manželov sa 
pýta sudca navrhovateľky, ktorá po celý 
čas na svojho manžela nadávala. Pani 
navrhovateľka, to chcete povedať, že na 
vašom manželovi nebolo nikdy nič pozi-
tívne? 
- To nie! Samozrejme že bolo, ale to sme 
už do posledného centa minuli. 
-------------------------------------------------- 
Mária a Jozef klopú na dvere hotela 
a prosia o ubytovanie. 
- Všetko už máme obsadené, - stroho ich 
odmieta recepčný. 
- Počujte, - vraví Jozef, - moja žena je 
tehotná, každú chvíľu môže porodiť.  
- Zato ja predsa nemôžem, - vraví recepč-
ný. 
- A ja vari áno? – rozhorčene sa ohradí 
Jozef. 
-------------------------------------------------- 
- Vieš, prečo stvoril Pán Boh Adamovi 
Evu? 
- Aby mohla riešiť problémy, ktoré by 
nevznikli. 
-------------------------------------------------- 
- Prečo stvoril Pán Boh prvého chlapa? 
- Lebo chcel začať od nuly. 
-------------------------------------------------- 
Farárovi zmizol bicykel. Všetko hľadanie 
bolo márne. Napokon si zavolal kostolní-
ka a hovorí mu: 
- V nedeľnej kázni budem čítať desať 
Božích prikázaní. Keď dôjdem 
k nepokradneš, spomalím tempo 
a zdôrazním to slovo. Ty si zatiaľ dobre 
všímaj veriacich. Keď niekto sčervenie 
v tvári a zahniezdi sa v lavici, to bude ten, 
čo mi ukradol bicykel.  
Ale  pri nedeľnej kázni farár nikde nespo-
malil a všetkých 10 prikázaní prečítal bez 
prerušenia a zdôraznenia. Po bohosluž-
bách sa kostolník pýta: 
- Pán farár, prečo ste nespomalili tak, ako 
sme sa dohodli?  
- No, lebo keď som prišiel k prikázaniu 
nescudzoložíš, hneď mi napadlo, kde som 
nechal bicykel.  
-------------------------------------------------- 
Ráno po svadbe v Káne Galilejskej. 
Hostia sa pomaly prebúdzajú, väčšina z 
nich sa drží za hlavu a stoná. Jeden zvlášť 
„rozjasaný a prepitý“ muž prosí:  
- Ja mám taký veľký smäd. Skočte niekto 
pre vodu.  
Ježiš sa zdvihne, že teda pôjde on, keď v 
tom všetci svorne vykríknu:  
- NIE! Ty už radšej nie… 
-------------------------------------------------- 
Víkend v Galilei. Svätá rodina ide na 
výlet ku Genezaretskému jazeru. 
Jozef a Mária si močia nohy vo vode. 
Ježiško behá po hladine a plače: 
- Ja sa chcem kúpať! 

Ahoj. Čo máš nové v osobnom živo-
te? 

Najväčšou novinkou je, že máme sy-
na. V momente jeho príchodu na svet 
skončila tzv. každodenná rutina. Každý 
deň je doslova dobrodružstvom. Vďaka 
Pánu Bohu, že malý aj s Jankou sú zdraví 
a v poriadku.  

A čo pracovne - na čom pracuješ 
aktuálne? 

Neviem, či si mala nejaké prorocké 
zjavenie, ale práve keď mi prišiel tvoj 
email s týmito otázkami, prišla za mnou 
aj moja šéfka, či by som si nevzal na 
starosť iného klienta. Ťažko sa odporuje 
človeku, ktorý rozhoduje o vašom plate, 
že? Takže to vyzerá tak, že na obzore je 
aj pracovná zmena. Uvidíme.  

Okrem toho spolu s ďalšími skvelými 
ľuďmi usilovne pracujeme na nahrávkach 
zamyslení zo zbierky Tesnou bránou. 

Počet poslucháčov rastie, čomu sa tešíme. 
Ak ešte nepočúvate, nezabudnite si 
„naladiť“ http://zamyslenia.lutheran.sk  

Pripomíname si 500. výročie refor-
mácie. Čo nám podľa teba hovorí dielo 
reformácie dnes? 

To by bolo aj na niekoľko vydaní 
Pútnika. No v skratke Reformácia aj dnes 
znamená jednoznačnú výzvu, aby sme 
upriamili svoj zrak na Pána Ježiša Krista. 
Je veľa rôznych vecí, ktoré sa usilujú 
získať našu pozornosť. Zdravie, práca, 
rodina, koníčky, reklamy, túžby, plány, 
ambície, atď. Sú to všetko dôležité veci, 
niektoré naozaj veľmi dôležité. Často 
však spôsobujú, že Pána Ježiša Krista 
odsúvame. Ešte musím urobiť toto, táto 
vec je dôležitá, táto urgentná... Pane Ježi-
ši, daj mi moment, o chvíľu sa Ti budem 
venovať... Reformácia nám znovu a zno-
vu pripomína, čo je dôležité, aké by mali 
byť naše priority: Jedine Kristus; Jedine 
viera; Jedine milosť; Jedine Písmo! 

Svet sa mení, počasie sa mení... Ma-
jú tieto zmeny podľa teba vplyv na 
veriaceho človeka? 

Áno, keď bolo vonku v Bratislave v 
januári mínus 15 stupňov, začal som 
pochybovať o globálnom otepľovaní  
Zmeny na veriaceho človeka majú aj 
nemajú vplyv. Vysvetlím. Zmeny na nás 
veriacich majú vplyv, lebo musíme vždy 
znovu a znovu hľadať odpovede na tieto 
zmeny. Za Luthera asi veľmi neriešili 
spomínané globálne otepľovanie. Dnes 
ho tu máme. Týka sa nás to ako kresťa-
nov? Ako? Čo s tým môžeme a máme 
robiť? Ako sa zachovať k utečencom? Čo 
budeme robiť, ak príde finančná odluka a 
štát prestane financovať platy našich 
farárov? Čo ohľadom aktuálneho diania v 
našej cirkvi? Je to, čo sa deje, v poriad-
ku? Ale vidím, že obišovskí cirkevníci v 
týchto veciach majú jasno a dali ste to 

jasne najavo, keď ste 
sa verejne zastali 
brata dozorcu aj 
brata farára, na kto-
rých naše generálne 
vedenie robí nátlak, 
očierňuje ich a oho-
vára. Každý deň 
študujme Písmo, 
uvažujme, čo nám 
hovorí, cvičme sa v 
praktickom kresťan-
skom živote. Keď 
zlyháme, čiňme 
pokánie, poučme sa. 
Z Božej milosti bu-
deme rásť, múdrieť, 
silnieť, dospievať vo 
viere. No jedna vec 
sa nemení: Ježiš 
Kristus je našim 
Vykupiteľom, Zá-

chrancom od večného zatratenia, On je 
ten istý včera, dnes i naveky.   

Aké máš  plány do najbližšej budúc-
nosti, čo ťa čaká v najbližšej dobe? 

Tých plánov je viac. Ako som spomí-
nal, tak sa zdá, že ku zmene dôjde v prá-
ci. Tešíme sa na krst, na ktorý by do Bra-
tislavy mali prísť naši rodičia a súrodenci 
s rodinami. Plánujem pokračovať s nahrá-
vaním zamyslení a mám aj nejaké ďalšie 
nápady. No hlavnou domácou úlohou na 
najbližších pár desaťročí je byť dobrým 
otcom. Uvidíme, čo Pán Boh požehná. 
Totiž pri každom pláne by sme mali pa-
mätať na tzv. Jakubovu podmienku: Ak 
Pán bude chcieť, budeme živí a vykoná-
me toto alebo tamto! (Jk 4:15) 

 
Ďakujem za tvoj čas, odpovede na 

naše otázky. 
Prajem všetko dobré. 

 
Zuzka  

Čo nového u Dana Mišinu? :-) 
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Ho radi vytiahneme aj z hrobu. Nie je však pre mnohých kresťanov 
- a to po väčšinu ich života - lepší Ježiš, ktorý je v hrobe? Veď 
načo by aj vstával? Načo by aj ožil? Nech odpočíva a nech nám dá 
pokoj. Mŕtvy Ježiš sa nám nestará do života, nekritizuje naše se-
bectvo, neodkrýva naše hriechy, ani hriešne myšlienky. Mŕtvy 
Ježiš nepočuje naše sťažovanie, reptanie a nadávanie na ťažké 
pomery, nemôže sa vysmiať našej  ustarostenosti, a tiež nemôže 
odkryť našu neochotu, nelásku, naše mravné poklesky či prispôso-
benie sa svetu. Preto pre mnohých kresťanov platí: Mŕtvy Ježiš – 
dobrý Ježiš. Ak je On mŕtvy, len potom si skutočne môžeme užívať 
život. Bez obmedzení, bez príkazov, bez hraníc. Len ak je Ježiš 
mŕtvy, potom môžeme my ľudia skutočne žiť. Tak si to mnohí 
myslia. Je to však naozaj pravda? Je to naozaj také zaťažujúce byť 
kresťanom? Žiť ako Božie dieťa? Pre toho, pre koho je Ježiš mŕtvy, 
pre toho je to naozaj ťažké, aby žil ako Božie dieťa. O tom napo-
kon svedčia aj anjeli, keď hovoria: Čo hľadáte živého medzi mŕt-
vymi? Tu je vyslovená diagnóza človeka. Mŕtvy človek, duchovne 
mŕtvy človek, človek bez viery, ten hľadá Ježiša medzi mŕtvymi. 
Mŕtvi podľa tohto textu nie sú len tí, ktorí ležia v hroboch na cinto-
rínoch. Mŕtvi sú tí, pre ktorých je mŕtvy Ježiš Kristus. Ak sa pýta-
me, čo človeka umŕtvuje, potom musíme povedať, že hriech je tá 
moc, ktorá umŕtvuje človeka. Človek, ak je mŕtvy, je neschopný 
skutočne žiť, milovať. Je neschopný dosiahnuť večnosť. Aj keď po 
tom všetkom možno veľmi túži. Ak je Ježiš mŕtvy, potom nemá 
zmysel žiť, ani slúžiť, ani mať nádej vo chvíľach smrti. Mŕtvi ľudia 
sú stratení. 

Preto je pre nás dôležitá anjelská zvesť o tom, že Ježiš žije. Čo 
hľadáte živého medzi mŕtvymi? Tak znie prekvapujúca otázka 
anjelov. Táto otázka nestanovuje len diagnózu človeka, ale ozna-
muje s veľkou radosťou, že Pán Ježiš je jediný živý medzi všetký-
mi ostatnými ľuďmi. Jednak medzi mŕtvymi, ktorí možno boli 
pochovaní niekde v okolitých hroboch, a jednak medzi tými, ktorí 

sami seba považovali za živých, ale predsa boli mŕtvi. On nie je iba 
prízrak, ktorý bol oživený nejakou magickou silou, ako vo filme o 
Harrym Potterovi. On naozaj žije. Žije preto, aby oživil aj nás. 
Oživil v prvom rade našu vieru v Jeho moc, ktorá je prítomná 
a konajúca medzi nami. Moc akčnú a živú aj na tomto svete. Je to 
moc, ktorú na svete nikto nepremôže. Je to moc, ktorá dokáže pre-
búdzať mŕtvoly k novému životu. Je to moc, ktorá robí 
z hriešnikov Božie deti. Je to moc, ktorá mení človeka. Je to moc, 
ktorá dáva nádej v beznádeji. Je to moc, ktorú vidíme na chorej 
starenke, ktorá sa však každý deň modlí za svoje deti a vnúčatá. Je 
to moc, ktorú vidíme na ľuďoch, ktorí obetavo slúžia v cirkevnom 
zbore. Je to moc, ktorá môže byť zjavná na mne aj na tebe. Na 
každom jednom z nás. Celé dejiny cirkvi sú pretkané príbehmi 
ľudí, ktorí boli vzkriesení z duchovnej mŕtvoty k novému životu. 
Keď Ten, ktorý je živý, sa ich dotkol, aby aj oni mohli žiť. V krste 
sme tento dotyk aj my mohli prežiť. Vtedy sa nás živý Ježiš po 
prvýkrát každého jedného dotkol, lebo nechce, aby sme žili 
v mŕtvote hriechu. Je na nás viditeľná Jeho moc aj dnes? Sme 
ochotní a otvorení pre to, aby sa nás dotýkal, aby na nás konal 
svoje dielo? Alebo nám postačí mŕtvy Ježiš? Ježiš, ktorý je hodný 
našej úcty, nášho obdivu, ale nie je hodný toho, aby sme Ho pustili 
do svojho srdca? On je predsa živý a ponúka nám život. Ponúkol 
vám niekto niekedy viac? Mne nie. A myslím, že nikomu z nás. To 
je radosť Veľkej noci, že ten, ktorý bol mŕtvy je živý, a môže daro-
vať život mŕtvym. Aj mne, aj tebe. 

Koho hľadáme v živote? S kým sa chceme stretnúť? 
S mŕtvolou, alebo so živým Kristom? Hľadajme vo svojom živote 
Krista, ktorý je živý. Veľa sa v našom živote môže zmeniť 
k lepšiemu. Vlastne k tomu najlepšiemu. Lebo Kristus nám ponúka 
skutočný život, ktorý nie je ohraničený ani dátumom našej smrti.  

 
Martin Chalupka 

CZ Marhaň 

(Pokračovanie zo strany 1) 

 

Milé deti  
 

Nachádzame sa v období pôstu. Pôstom sa nazýva obdobie 40 dní pred Veľkou nocou, ktorú onedlho oslávime. Pôst je ale aj to, 
keď prestaneme na určitý čas niečo jesť alebo robiť. Nemusí to byť iba jedlo. Nemalo by sa napríklad tancovať, nerobia sa diskotéky 
ani svadby, či iné oslavy. Človek sa má pôstom pokoriť pred Bohom a uvedomiť si, že je hriešny a robí mnoho zlých vecí. V Biblii 
nájdeme aj ľudí, ktorí sa postili, ak im na niečom veľmi záležalo a modlili sa za to (napr. Nehemiáš).  

Pán Ježiš sa postil tiež, a to 40 dní predtým, ako začal verejne vystupovať pred ľuďmi. Viete, ktorými tromi vecami Ho diabol 
vtedy pokúšal?  

 
 

Pri jedle si prajeme dobrú ... 

Kráľ zvierat 

Čím šijeme? 

Biblická kráľovná (židovka) 

Samec ovečky 

Osol inak 

Tenká doska 

Káinov brat 

..... , nádej, láska. 

Keď sa udrieme, povieme ... 

Strážne zviera 

Mojžišov brat  

Trojica: Otec, Syn a ... Svätý 

Ježiš všetky tieto veci odmietol a v pokušení obstál. Viac si 
o tom môžete prečítať v Evanjeliu podľa Matúša 4, 1-11.  

 
ODPOVEĎ: 

 
________________      ____________      _______________ 
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1.Ako sa vám pracuje v novom pôsobisku?   
Ďakujem pekne za opýtanie.  Do tohto CZ sme prišli pred 4 

rokmi a našli sme tu akúsi oázu pokoja. Je dobré povedať, že v CZ 
je výrazne menej duchovných aktivít ako som mal na predchádza-
júcom pôsobisku a tiež nie sú také masové. Celkovo je tento CZ 
menší a aj percentuálne je nižšia účasť na stretnutiach. Z toho vy-
plýva, že sme oveľa intímnejším spoločenstvom, kde spolu dokáže-
me prežívať radosti a starosti bežného života, veľa vieme aj zo 
svojho súkromia a každý chýba, keď nepríde na bohoslužby či 
biblickú hodinu. Bez toho, aby to bolo rušivé, tu si môžem dovoliť 
aj akúsi dialogickú kázeň, kde sa pustíme do vzájomného rozhovo-
ru a bratia a sestry sú ochotní sa podeliť aj s vlastnou skúsenosťou. 
To si pri počte 50 a viac nemôžete dovoliť. Ak hovoríme, že cirkev 
je Božia rodina, tak tu to platí doslovne.  

2. Ako vás prijali veriaci do svojich radov? 
Myslím, že tak typicky ľudsky. Boli zvyknutí na svojho farára, 

ktorý aj po odchode do iného CZ tento zbor administroval. Bol som 
pre nich nový element – cudzí. Pred naším nasťahovaním sme sem 
prišli na niekoľko dní, a celú faru sme vyčistili a vymaľovali. Mu-
seli sme to urobiť sami s rodinou, pretože cirkevníci sa držali bo-
kom. Ale už o dva roky sme kompletne zrekonštruovali faru svoj-
pomocne, a tam už aj tí, ktorí chodia do chrámu iba na Vianoce 
alebo ani to nie, prišli a podali pomocnú ruku. Ako ma teda prijali? 
Ako novinku, ktorá sa však rýchlo stala bežnou súčasťou. Dnes 
mám vo svojich bratoch a sestrách oporu. Neviem si predstaviť, 
žeby sa niečo robilo 
na fare alebo 
v kostole a niektorí 
ľudia by tam chýba-
li, alebo žeby som to 
s nimi neprebral 
vopred. A máme tu 
aj adoptívnu starú 
mamu, ktorá sa hoci-
kedy rada postará 
o naše dve deti, či 
keď sa nám skrížia 
pracovné povinnosti 
s rodinnými alebo aj 
keď chceme ísť na ples či niečo podobné. Je tu viacero ľudí, na 
ktorých sa môžem bez váhania obrátiť, keď to potrebujeme – stačí 
dvihnúť telefón. A za to som Pánu Bohu veľmi vďačný. Pán Boh 
mi dal rodinu, a aby som to zvládol aj ďaleko od rodičov, dal mi aj 
tú duchovnú. 

3. Počuli sme, že ste zriadili vo vašom zbore škôlku. Mohli 
by ste nám niečo o nej povedať? 

Tu si musíme niečo vysvetliť. Škôlka – materská škola je zaria-
denie, ktoré je súčasťou vzdelávacieho programu štátu, teda je 
zaradená v systéme. Veľmi rýchlo som pri riešení tejto otázky po-
chopil, že toto nie je naša cesta. Brat senior Jerguš Olejár pôsobí 
v CZ Rožňava a majú tam 3 triednu materskú školu, a ten mi vy-
svetlil, že potrebujem aspoň 18 detí, aby som utiahol všetky nákla-
dy s tým spojené. My sme mali víziu mať reálne 7-10 detí, a to sme 
počítali aj s tými, ktoré sú v susednej dedine, ktoré nakoniec necho-
dia. My teda máme detský klub v priestoroch bývalej materskej 
školy, ktorý funguje na dennej báze a to od 8:00 do 12:00. Teraz 
tam chodí 7 detí. Každá rodina prispieva 20€ mesačne vo forme 
milodaru na pokrytie nákladov. Pred otvorením sme zrekonštruova-
li polovicu našej budovy. Veľmi nám pomohla obec, dala nám 
1500€, a so svojimi pracovníkmi urobili množstvo odbornej aj 
neodbornej práce. Plastové okná sme dostali sponzorsky od firmy 
Okná Martin z Vranova nad Topľou. Bol to bláznivý rok, lebo sme 
rekonštruovali faru a škôlku v jedno leto. V detskom klube najskôr 
pracovali ženy cez dobrovoľnícku službu úradu práce. Takto sa tam 
vystriedalo 5 žien. Všetky mamky, ktoré tam dali deti, dostali mož-
nosť dobrovoľníckej služby cez úrad práce s miestom výkonu na 
farskom úrade. Dnes máme zamestnanú jednu pani na plný úväzok, 
ktorá zabezpečuje starostlivosť o deti. Poobede vykonáva rôznu 

prácu na FU. S administratívou ohľadom mzdy mi pomáha vaša 
pani farárova, Zuzka Petrová, za čo jej aj takto ďakujem.  

4. Mohli by ste nám povedať, či vám detský klub robí aj 
starosti?  

Dôležitá vec je budúcnosť. V dedine a teda aj v zbore je mini-
málny prírastok obyvateľstva. Narodí sa jedno dieťa do roka. Det-
ský klub je teda udržateľný ešte možno rok a niečo. Keď nebudú 
deti, po drobných úpravách by sme mali radi akýsi klub pre našich 
najstarších. Teda stretnúť sa raz, dva či trikrát v týždni, porozprá-
vať sa, mať krátke zamyslenie, vymyslieť im nejaký zaujímavý 
program a dať príležitosť nebyť doma sami, ale prísť niekam, kde 
sa stretnú aj s inými. V teple, pokoji pri káve či čaji.  

Druhá vec, ktorá ma mrzí je, že detský klub nenaplnil úplne 
naše očakávania. Bol myslený ako misijná aktivita. Zo začiatku 
niektoré mamky aj prišli do kostola, ale neustáli tlak rodiny či man-
žela. Táto naša túžba zostala teda nenaplnená. Minimálne však 
chceme poslať správu, že cirkev nie je na svete zbytočná a ešte aj 
dnes môže byť človeku nápomocná (starostlivosť o deti, financie 
z dobrovoľníckej služby či zamestnanie). Každé dieťa, ktoré chodí 
do klubu, pozná svojho farára a nie je to nejaký strašiak, ale človek, 
ktorý sa s nimi porozpráva či zahrá. Chceme v tejto činnosti pokra-
čovať, kým to dáva zmysel, lebo hoci teraz nevidíme ovocie nášho 
snaženia, predsa len to Pán Boh môže použiť aj neskôr.     

5. Chceli by sme vedieť niečo aj o vašom zbore. 
Náš cirkevný zbor má 285 členov. Je to dedinský zbor na Geme-

ri. Priemerná účasť na bohoslužbách bola za minulý 
rok 35 duší. Ešte stále tu pretrvávajú pozostatky po 
minulej dobe ateizmu. Nefunguje tu dorast ani mlá-
dež. Pre starších máme biblické hodiny a večierne. 
V nedeľu poobede je detská besiedka. Snažím sa 
pozerať na svoju službu tu realisticky a neraz sa 
pýtam Pána Boha, aká je moja úloha práve tu a pre 
tieto božie deti. Prochrist alebo evanjelizácie tu 
nefungujú. Najväčšou misijnou príležitosťou tu nie 
sú sviatky, ale pohreby. Preto aj pohrebné kázne 
orientujem misijne, ako príležitosť prehodnotiť svoj 
život a prevziať zaň zodpovednosť nielen voči čas-
nosti, ale aj voči večnosti. Na pohreb alebo na pose-
denie pri zosnulom prichádzajú aj ľudia, ktorých by 

ste do kostola nikdy nedostali. Pri každom úmrtí teda zaznejú dve 
kázne, jedna na posedení, ktoré vediem a druhá na pohrebe. Ak toto 
je chvíľa, kedy ľudia počúvajú, tak ju treba využiť v prospech Bo-
žieho kráľovstva.  

6. Stíhate sa so všetkými starosťami vysporiadať? 
Starosti sú prirodzenou súčasťou života. Okrem tých duchov-

ných sa boríme aj s praktickými otázkami. Či už to bola kompletná 
rekonštrukcia fary alebo časti budovy škôlky, praktické úlohy, ako 
zabezpečenie palivového dreva pre detský klub alebo pre faru, 
a mnohé iné. Administrujem aj CZ ECAV Ratková, a tieto dva 
zbory majú spolu 5 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 
a tie si tiež vyžadujú starostlivosť. Úspešne podávame projekty na 
Ministerstvo kultúry SR a opravujeme kostolík v Rybníku z 13. 
storočia, v ktorého interiéri sú vzácne fresky.   

7. Pomáha vám pri vašej práci aj vaša manželka? 
Moja manželka mi je veľkou oporou. Je zároveň prvým konzul-

tantom mojich plánov a nápadov. Niekedy ma musí trochu schla-
diť, aby som veci nešil horúcou ihlou. S farárčinou je spojených 
veľa úloh mimo domu a ja sa im môžem pokojne venovať naplno, 
pretože viem, že doma je všetko v poriadku a moja manželka sa 
o to postará. Okrem tejto podpory vedie aj detskú besiedku, máva-
me raz na mesiac nocovačku na fare s deťmi z besiedky, organizu-
jeme im rôzne výlety alebo chaty, pripravuje pre deti tvorivé dielne, 
na Vianoce pečie s deťmi medovníky, ktoré rozdávame v kostole 
po bohoslužbách, nacvičuje s deťmi programy na Vianoce a Veľkú 
noc a mnohé iné aktivity. Keď mám doma alebo v kancelárii nejakú 
návštevu alebo niekedy len tak po biblickej hodine, vždy je milou 
a pozornou hostiteľkou.   

-dk- 

Rozhovor s br. farárom Miroslavom Kerekrétym 
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Dátum Príležitosť Modlíme sa za 

16.4.2017 Veľkonočná nedeľa 
Prežívanie Veľkej 

noci 

radosť z Kristovho vzkriesenia 

pevnú vieru vo víťazstvo nad smrťou 

nádej v živote i pri umieraní 

23.4.2017 
1. nedeľa po Veľkej 

noci cirkev 

cirkev vo svete a predsa nie zo sveta 

cirkev, ktorá je viac, než čo vidíme navonok 
cirkev, ktorá je miestom, kde robí Boh ústretový krok k 
človeku 
cirkev, ktorá  je miestom, kde je služba prejavom vďaky 

30.4.2017 
2. nedeľa po Veľkej 

noci 500 dní modlitieb 

za predsavzatia v našich životoch 

7.5.2017 
3. nedeľa po Veľkej 

noci 500 dní modlitieb 

nech denne dovoľujeme Duchu Svätému, aby nás viedol, 
utešoval a usvedčoval 

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

14.5.2017 
4. nedeľa po Veľkej 

noci situácia v ECAV 

za pokoj vo vzťahoch v cirkvi 

za demokratické usporiadanie a reštrukturalizáciu 

za rovnaké princípy pri pohľade na duchovných 

21.5.2017 
5. nedeľa po Veľkej 

noci 500 dní modlitieb 

aby v „roku reformácie“ Boh zreformoval svoju nevestu 
„cirkev“ 

aby Duch Svätý odhalil, kde v „tele Kristovom“ má mies-
to diabol a hriech, aby boli usvedčení v prvom rade pastie-
ri Božieho stáda 

28.5.2017 Nedeľa po Vstúpení 500 dní modlitieb 

nech hlavne predstavitelia cirkvi a farári sú vo všetkom 
vzorom stádu. 1Pt. 5,1.4 

aby sme sa viac a viac usilovali podobať Pánovi v slove aj 
skutkoch 

4.6.2017 
1. slávnosť  
Svätodušná 

500 dní modlitieb vlastný námet 

Budúce voľby v 
ECAV 

nových ľudí na post predsedníctva cirkvi a dištriktov 

11.6.2017 Svätá Trojica 
Budúce voľby v 

ECAV 

ľudí, ktorí netúžia po funkciách, ale budú oslovení spolo-
čenstvom veriacich 

Ľudí, pre ktorých bude Písmo skutočnou autoritou 

18.6.2017 
1. nedeľa po  
Sv. Trojici 

 Budúce voľby v 
ECAV 

ľudí, ktorí budú v cirkvi pestovať boží pokoj 

500 dní modlitieb nech rozumieme slovu prebudenie a obnovenie 

25.6.2017 
2. nedeľa po  
Sv. Trojici 500 dní modlitieb 

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

2.7.2017 
3. nedeľa po  
Sv. Trojici 500 dní modlitieb 

nech máme srdcia zlomené pre stratených ľudí, ktorí sme-
rujú na širokej ceste do pekla. 

nech zápasíme v modlitbách za modlitebné spoločenstvo, 
aby neustávalo v príhovoroch a modlitbách, aby bolo 
„strážcom na hradbách“. Iz 62,6-7 

nech urobíme Božie slovo nevyhnutnosťou pre náš každo-
denný život 



 

 

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

13.4.2017 
17:00 Kysak +VP 

18:00 Obišovce +VP 

14.4.2017 Veľký Piatok 
9:30 Lemešany Pašie 

15:00 Obišovce Pašie – Rozhlasové bohoslužby 

16.4.2017 Veľkonočná nedeľa 

8:00 Suchá Dolina   

9:30 Obišovce Spevokol 

11:00 Drienovská Nová Ves   

17.4.2017 Veľkonočný pondelok 
8:00 Trebejov   

9:30 Kysak Spevokol 

23.4.2017 1. nedeľa po Veľkej noci 

8:00 Drienovská Nová Ves Oz 6,1-3; 1J 5,4-10 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

26. - 30.4. ProChrist 
Pre Teba 2017 

  
Kysak 

Trebejov 
  

30.4.2017 2. nedeľa po Veľkej noci 

8:00 Trebejov 4M 27,15-17; Sk 20,28-31 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Suchá Dolina   

7.5.2017 3. nedeľa po Veľkej noci 

8:00 Kysak Jób 19,25-27; 1Tes 5,9-11 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

14.5.2017 4. nedeľa po Veľkej noci 
Deň matiek 

8:00 Drienovská Nová Ves Pr 1,8-10; Ef 6,1-4 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Lemešany   

21.5.2017 5. nedeľa po Veľkej noci 9:30 Obišovce Koncerty našich umelcov 
Dan 6,7-11; Ef 3,14-21 

25.5.2017 
Vstúpenie Krista Pána 

na nebo 
9:30 Kysak   

18:00 Obišovce   

28.5.2017 Nedeľa po Vstúpení 

8:00 Trebejov +VP 5M 31,6-8; G 3,13-14 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves +VP 

4.6.2017 1. slávnosť svätodušná 
8:00 Suchá Dolina +VP 

9:30 Obišovce +VP + posedenie pri káve 

5.6.2017 2. slávnosť svätodušná 
9:30 Kysak   

18:00 Obišovce   

11.6.2017 Svätá Trojica 

8:00 Kysak +VP 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

18.6.2017 1. nedeľa po Sv. Trojici 
8:00 Lemešany +VP Ez 36,25-28; Sk 8,26-39 

9:30 Obišovce Mládežnícke bohoslužby 

22. - 25.6. Návšteva v Srbsku   Kysač Zborový zájazd 

25.6.2017 2. nedeľa po Sv. Trojici 9:30 Obišovce 5M 7,6-8; Zj 19,1-10 

29.6.2017 
Sviatok apoštolov 

Petra a Pavla 18:00 Kysak   

2.7.2017 3. nedeľa po Sv. Trojici 

8:00 Drienovská Nová Ves Mich 7,18-19; Ef 2,1-10 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Suchá Dolina   

Zelený štvrtok 
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