
 

 

Prázdny hrob 
Veľkonočné sviatky v nás vyvolávajú rozporuplné poci-

ty. Na jeden strane nás počas nich napĺňa smútok 
z Kristovej smrti. Na strane druhej radosť z Kristovho 
vzkriesenia. To, že Ježiš zomrel, vnímame ako fakt, pretože 
sa so smrťou stretávame aj my: vždy keď nám umrie niekto 
blízky či známy, sme ňou konfrontovaní a získavame pre-
svedčenie, že je nevyhnutná. Teda Ježišova smrť môže byť 
pravdou, ktorá sa nám ľahko prijíma (nielen vierou, ale) aj 
rozumom. Ale zvesť o prázdnom hrobe Ježiša Krista je po-
chybná. Veď kto z nás už videl 
niekoho vzkrieseného? Je to 
úplne otázka dôvery, či to bude-
me vnímať ako skutočnosť, ktorá 
sa stala, alebo tejto informácii 
o prázdnom hrobe neuveríme 
a odsunieme ju do oblasti rozprá-
vok a bájok. Ako veriaci ľudia sa 
s prázdnym hrobom musíme 
nejako vyrovnať. 

Zvesť o prázdnom hrobe je 
však rovnako smutná, ako keby 
sme povedali, že v hrobe niekto 
leží. Pretože v našej mysli prázd-
ny hrob nemusí znamenať, že ten 
dotyčný žije. Jednoducho: hovoriť o prázdnom hrobe nesta-
čí. Treba dodať aj to, prečo je prázdny. Už vtedy išla fáma, 
že Ježišovo telo ukradli učeníci – a to znamená, že Ježiš je 
mŕtvy. Neskôr sa objavil iný názor, že Ježiš v podstate ne-
umrel, iba spal. Potom sa prebral, žil chvíľu kdesi v Indii 
a nakoniec zomrel. Takže to by znovu všetko svedčilo 
o tom, že Kristus je mŕtvy. Preto je potrebné hovoriť nielen 
o prázdnom hrobe, ale najmä o živom Ježišovi Kristovi. 

A to je už správa hodná radosti a kázania evanjelia. Ten, 
ktorý bol v moci smrti, bol silnejší ako ona a preto je živý. 
Ten, ktorý je živý, nesedí na obláčiku, hompáľajúc nohami, 
ale je živý v nás a pri nás, tu na zemi. Ten, ktorý vstal, to 

neurobil kvôli sebe, ale kvôli nám, aby sme my mohli žiť 
naveky. Ježiš žije! – to je úžasná zvesť do našich každoden-
ných životov. Ako živý Pán sa totiž stáva súčasťou života 
všetkých ľudí, všetkých čias a na každom mieste. 

Čokoľvek prežívame: radosť či smútok, zdravie či choro-
bu, opustenosť či máme mnoho priateľov, sme zamestnaní 
alebo si prácu hľadáme, narodilo sa dieťa alebo zomrel nie-
kto milovaný, sme mladí či starí, pevne veríme alebo práve 
pochybujeme a pod. – to všetko sú situácie, do ktorých nám 

Veľká noc prináša správu: tvoj 
Boh je živý, aktívny, milostivý, 
pamätajúci na teba, tvoj Boh je ti 
blízky! 
Milí čitatelia, bratia a sestry, 
prajem vám, aby ste sa neuspo-
kojili s prázdnym hrobom 
(neosobnou, chladnou informá-
ciou), ale aby ste vždy hľadali (v 
osobnej, živej viere) Toho, ktorý 
ho opustil a je Živý naveky ve-
kov. Prajem vám, aby ste vo svo-
jom živote, v každej situácii, 
vedeli, že s vami je Ten, ktorý 
viac neumiera. Nech nádej, ktorú 

nám prináša prázdny hrob, upiera vaše oči na Krista. Lebo 
ak On žije (a to je fakt), aj my budeme žiť s Ním. Vlastne, 
my žijeme vierou s Ježišom už tu na zemi. Aby sme potom, 
keď príde živý Kristus zavolať z hrobov aj nás, boli s Ním 
navždy. 

„Nie je ťažké opustiť hrob. V každom zostanú totiž iba 
kosti. Je oveľa ťažšie opustiť hrob a byť živý. A On to do-
kázal. Ak tomu uveríš, aj ty raz opustíš hrob ako živý. To-
mu sa hovorí nádej“ (neznámy autor). 
 

Martina Gdovinová 
zb. farárka vo Vlachove 
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Na kávičke s Martinom  
Lutherom, doktorom teológie 

vo Wittenbergu 
 

Snem vo Wormse. 
Keď Luther dorazil do Wormsu na 

ulice sa nahrnulo asi 2000 ľudí, ktorí 
sa ho snažili odprevadiť cez mestskú 
bránu na miesto, kde bol ubytovaný. 
Získal si podporu nielen pospolitého 
ľudu, ale aj politikov. Pred odchodom 
povedal Spalatinovi, že nemeria tak 
dlhú cestu, aby odvolal svoje učenie, 
ale aby sa mohol brániť a otvorene 
diskutovať. 

Keď ho priviedli na snem, bol une-
sený. Sedel tam samotný cisár Karol 
V., jeho poradcovia a španielske voj-
sko v celej svojej kráse. Vpredu 
v strede stál stôl a na ňom boli 
poukladané knihy. Oficiál arci-
biskupa sa obrátil na Luthera 
a povedal, že na snem bol po-
zvaný, aby zodpovedal dve 
otázky. Či je autorom kníh, 
ktoré sú na stole a či je v nich 
niečo, čo by chcel odvolať. 
Luther bol šokovaný. Žiadna 
diskusia, žiadna možnosť nie-
čo vysvetliť. Jeho sudcovia už 
vyriekli rozsudok. Vzmohol sa 
len na to, že povedal, že knihy 
sú jeho a napísal ich oveľa 
viac. Na druhú otázku odpove-
dal, že sa to dotýka Boha 
a jeho slova a že potrebuje čas na roz-
myslenie. A tak dostal jeden deň. 

Na druhý deň mal snem iné záleži-
tosti a tak sa Lutherovo vypočutie 
presunulo až na neskorú nočnú hodi-
nu. Otázky mu ešte raz zopakovali. 
Luther sa snažil začať diskusiu a tak 
povedal, že knihy ktoré sú tam, mož-
no rozdeliť do troch skupín, v ktorých 
sa vysvetľuje kresťanská viera a dobré 
skutky, potom knihy v ktorých útočil 
na pápežstvo a nakoniec knihy kde 
reagoval na svojich oponentov. Pri-
pustil, že niektoré napísal príliš rých-
lo, ale ani tie nemôže odvolať. Muž, 
ktorý Luthera vypočúval, oponoval, 
že nehovorí k veci. Že má povedať 
jasne a priamo, či odvoláva alebo nie! 
Luther odpovedal, že dokiaľ ho nepre-
svedčia Písmom, alebo jasnými 
a rozumnými dôvodmi, nemôže odvo-

lať nič z toho, čo napísal. Nakoniec 
dodal tú známu vetu: Tu stojím, inak 
nemôžem. Tak mi Pán Boh pomáhaj! 

Nasledovali niekoľkodňové rozho-
vory s mnohými vplyvnými ľuďmi. 
Luther pri tom musel čakať na cisár-
ske povolenie k odchodu. Rozhodnu-
tie cisára bolo jasné, Luther mal byť 
zavrhnutý. Mal sa vrátiť do Witten-
bergu, cestou sa nesmel nikde zasta-
vovať, ani nikde kázať. 

Z Wormsu odišiel so svojim sprie-
vodom celkom nebadane. Postupne sa 
však ľudia z jeho sprievodu vytratili 
a tak ostal so svojimi dvoma spoloč-
níkmi vo voze. Asi na tretí deň cesty, 
keď prechádzali určitú časť cez les, 
vyrútili sa oproti nim jazdci na ko-
ňoch a vypytovali sa pohoniča, či ve-
zie Luthera. Ten na neho v panike 

ukázal. Luthera vytiahli z vozu, chví-
ľu bežal, chvíľu ho vláčili po ceste, až 
keď sa stratili z dohľadu, nechali ho 
vysadnúť na koňa a odprevadili ho na 
hrad Wartburg, ktorý patril kniežaťu 
Fridrichovi. Mnohí si mysleli, že je 
koniec a že o Lutherovi už nebude 
nikto nikdy počuť. 

Hrad Wartburg. 
Na hrade sa o Luthera starali dobre, 

býval v miestnosti, do ktorej viedli 
sklápacie dvere. Musel si dávať pozor, 
kým mu narastú vlasy a brada, pretože 
ako mních mal na hlave vyholené 
miesto. Mníšsky odev mu zobrali 
a dostal rytierske oblečenie. Stal sa 
rytierom Jurajom. 

Cisár vydal takzvaný Wormský 
edikt, v ktorom bol Luther vyhlásený 
za vinného a každý kto chcel, ho mo-
hol beztrestne zabiť. 

Na hrade vo Wartburgu to vyzera-
lo, že sa Luther bude nudiť. Kŕmil sa 
dobrým jedlom, ktoré mu spôsobovalo 
žalúdočné problémy, pretože ako 
mních sa nikdy takto honosne nestra-
voval. Pustil sa do prekladu Biblie, 
začal študovať grécke a hebrejské 
texty a stále písal nové knihy. 

Medzitým sa vo Wittenbergu zača-
la veľká dišputa o omši. Začala sa 
prisluhovať Večera Pánova pod obo-
jím. Omša sa prestala chápať ako dob-
rý skutok, pretože to nie je modloslu-
žobníctvo. Nemôže sa slúžiť 
v súkromí ani za mŕtvych. Boli to 
veľké zmeny, ktoré sa začali diať 
a tak Luther napísal spis „O zrušení 
omše“. Bol napísaný v nemčine 
a vyzýval v ňom, aby ľudia neboli 
nútený zachovávať starú prax. Zdô-

razňoval, že svedomie nemôže 
ísť proti viere. 
Samostatnou kapitolou boli re-
hoľné sľuby.  Luther napísal 
Spalatínovi list, v ktorom mu 
oznámil, že sa rozhodol spo-
chybn iť  r ehoľné  sľuby 
a oslobodiť mladých ľudí 
z pekla celibátu. V spise 
o rehoľných sľuboch opísal svo-
je vlastné skúsenosti a spomínal 
na svojho otca, ktorý bol ne-
šťastný, keď sa rozhodol on, 
ako mladý človek, vstúpiť do 
kláštora. Tento spis venoval 
svojmu otcovi. 

Napriek tomu, že z exilu na hrade 
písal a zapájal so do aktuálnej situá-
cie, predsa len nemal priami kontakt 
s tým čo sa v Nemecku dialo. Rozho-
dol sa teda v prezlečení za rytiera Ju-
raja navštíviť Wittenberg. Pobudol 
tam vyše týždňa, keď ho u seba ubyto-
val Melanchton. Pohyboval sa medzi 
ľuďmi, počúval ich názory. Keď sa 
vrátil späť do Wartburgu, mal novú 
motiváciu a nadšenie písať. Bol po-
vzbudený tým, ako ľudia prijímali 
nové veci a ako sa to vo Wittenbergu 
zmenilo. Uvedomil si však jednu 
hrozbu a tou bola vzbura v akejsi sle-
pej oddanosti. Napísal dokument 
s názvom „Výstraha všetkým skutoč-
ným kresťanom chrániť sa vzbury“. 

Pokračovanie v budúcom čísle. 
 

Jaro Petro 

2 1/2019 

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! 
 

1.4.2019 – 30.6.2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

70 rokov 
Ľudmila Ivanová, Drienovská Nová Ves 

Milan Vereščák, Kysak 49 

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

 Pozývame Vás na konferenciu EVS, ktorá bude tohto roku v Prešove 
v Divadle Jonáša Záborského v termíne 3. - 5. mája 2019. 

 V nedeľu 30.6.2019 vystupuje náš zborový spevokol na zborovom dni 
vo Vyšnom Žipove. 

 Dorastovo – mládežnícky tábor bude tohto roku znova v Párnici na 
Liptove v termíne 5. - 10. augusta 2019. 

 Detský tábor plánujeme tohto roku na Borde, je to pri Košickom Klečenove v termíne 12. - 16. 
augusta 2019. 

 8.6.2019 budú oslavy pri príležitosti dňa obce Trebejov. V popoludňajších hodinách by sa mali 
začať spoločnými ekumenickými bohoslužbami. 

 2.6.2019 organizuje miestne združenie Matice Slovenskej spomienkové slávnosti na M. R. Šte-
fánika. Pri tejto príležitosti budeme mať slávnostné bohoslužby v Kysaku o 11:00.  

60 rokov 
Ladislav Gajdoš, Drienovská Nová Ves  201 

Milan Kosturko, Kysak 62 

65 rokov 
Anna  Sokolová, Kysak 333 

80 rokov 
Alžbeta Martonová, Kysak 272 

Oľga Šeňová, Kysak 33 

55 rokov 
Ing. Rudolf Macko, Kysak 40 

Terézia Mihaľová, Drienovská Nová Ves 
Ján Petrič, Kysak 352 

85 rokov 
Ružena  Matejková, Obišovce 138 
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Ahojte deti  
 

Už je tu jar, a s ňou aj jeden z našich najväčších sviatkov – Veľká noc. A preto aj úloha bude trochu Veľkonočná. 
Každá kraslica má niekde v obrázku schované písmenko. Zoraďte kraslice podľa veľkosti a zo schovaných písmen do-
stanete chýbajúce slovo vo veršíku: 
 
„Pretože aj Kristus umrel raz za ___________________, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.“ 
1.list Petra 3, 18 

Bola predpôstna nedeľa, 3. marec 2019, keď sme sa veriaci 
oboch cirkví, rímskokatolíckej a evanjelickej, stretli o 16. 
hodine na bohoslužbe pri príležitosti ekumenického svetové-
ho dňa modlitieb (ESDM) v evanjelickom kostole v Kysaku 
v mene kresťanských slovinských žien, ktoré program boho-
služby pripravili pod názvom „Poďte, všetko je pripravené“. 
Na úvod som všetkých privítala slovin-
ským pozdravom „Dober dan“ a všetci 
spoločne odpovedali „Dober dan“. Srdeč-
ne nás pozdravujú ženy zo Slovinska, 
jedného z najmenších a najmladších štátov 
Európy. Boh im vo svojej dobrote daroval 
nádhernú prírodu, od Panónskej nížiny, 
vŕškov a zelených lesov až po vysoké 
hory, od tajomného podzemného sveta 
krasových jaskýň až po pobrežie Jadran-
ského mora. Brat farár Petro nám priblížil 
krajinu geograficky, historicky, ako aj 
súčasnosť a obyvateľstvo Slovinska. Vi-
deotechnikou boli zobrazované rôzne 
oblasti súčasnej krajiny. Ženy v SDM sú 
väčšinou z katolíckej, evanjelickej, apoš-
tolskej a ďalších evanjelikálnych cirkví. 
Prvýkrát sa svetový deň modlitieb 
v Slovinsku slávil v Rogaskej Slatine 
v roku 2000. Iniciovala ho pani Ľudmila 
Schmidtová-Šemerlová zo Švajčiarska. Podľa oblasti Kransko 
je pomenovaná kranská včela, na ktorú je Slovinsko veľmi 
hrdé. Produkuje množstvo kvalitného medu a má vysokú 
odolnosť voči chorobám a chladnému počasiu. Potom pokra-
čovali modlitby a úvahy podľa pripravenej brožúry. Striedali 

sa pri ich čítaní ženy oboch cirkví a aj spoločne všetci prítom-
ní. Piesne boli zaspievané z evanjelického spevníka. Kázňou 
slova Božieho poslúžil brat farár Michal Harakaľ. Zamýšľal 
sa nad Ježišovým podobenstvom, ako ho máme zaznamenané 
u Lukáša 14, 15-24. Rozmýšľajme o svojom vzťahu k Bohu 
a tiež o vzťahoch v našom spoločenstve. Milujúci Boh  vo 

svojej láske si pripravil stôl pre nás všet-
kých. Pozýva nás, aby sme otvorili svoje 
srdcia a domovy a ponúkli miesto tým, 
ktorých ešte nik nepozval k stolu. Blaho-
slavený ten, kto bude jesť chlieb v Božom 
kráľovstve. Počas spievania predposlednej 
piesne prebiehala zbierka na projekt orga-
nizácie Kľúč (KLJUČ). Kljúč je centrum 
pre ženy, ktoré boli obeťami obchodova-
nia s ľuďmi. Jeho cieľom je pomôcť že-
nám nájsť cestu zo závislosti a nútenej 
prostitúcie, poskytnúť im psychologicko-
sociálne poradenstvo a vzdelávacie kurzy. 
Zbierka činila 103,50 eur a bola zaslaná 
na SDM, Panenská 10 Bratislava. Po po-
žehnaní bratom farárom Harakaľom, za-
spievaní poslednej piesne Zbohom si daj-
me a poďakovaní za účasť a prípravy na 
ESDM sme sa rozchádzali do svojich 
domovov. Svetový deň modlitieb je celo-

svetové ekumenické hnutie vedené ženami. Každý rok obdi-
vujeme silu žien, ktoré sa ho zúčastnia, cítime s ich probléma-
mi a trápením a sme povzbudení ich vierou. 

 
R. Vereščáková 

Ekumenický svetový deň modlitieb 2019 

Ale aby to nebolo len tak, že si tu niečo vypl-
níte, máme pre vás ešte jednu VÝZVU:  
Pán Boh vedel, prečo ľuďom odporúča postiť 
sa. Je to dobré pre naše telo, dušu aj ducha. 
Vyskúšajte si postiť sa jeden celý deň - takým 
spôsobom, že celý deň budete jesť iba ovocie 
alebo zeleninu a piť iba vodu. A ak budete 
mať chuť na niečo iné (napr. chlebík, salámu, 
sladkosť, ...) tak skúste vydržať a prečítajte si 
vtedy veršík z našej úlohy. Takýmto spôso-
bom sa ho možno naučíte aj naspamäť 
a môžete si tak aspoň z malej časti pripome-
núť, ako veľmi Pán Ježiš trpel pre nás všet-
kých. 
 
P.S. – výzva je dobrovoľná a ak sa rozhodne-
te ju vyskúšať, vaši rodičia by to určite mali 
vedieť a súhlasiť s tým  
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Tadááá! Veľká noc 

Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umre-
tých. Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj 
zmŕtvychvstanie; ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak 
všetci aj ožijú v Kristovi. 1. Korintským 15:20-22 

Jeden brat farár mal na Veľkú noc počas služieb Božích 
detskú kázeň. Deťom položil otázku: „Čo povedal Pán 
Ježiš ako prvé, keď sa stretol s učeníkmi po svojom zmŕt-
vychvstaní?“ Jedno malé dievčatko sa prihlásilo: „Ja viem! 
Povedal: Tadááá!“ 

Pán Ježiš bol vzkriesený. Nestalo sa tak náhodou. Bol 
to dávny Boží plán, opakovaný 
a pripomínaný vždy znova a znova 
na mnohých miestach Starej zmlu-
vy. Tento plán bol naplnený do po-
slednej bodky. Stalo sa tak 
v momente, keď Pán Ježiš na kríži 
povedal: Dokonané! 

Nám všetky tieto skutočnosti 
pripomínajú Pašie. Najprv počuje-
me starozmluvné proroctvá a ich 
naplnenie v Novej zmluve. Sprevá-
dzame Pána Ježiša na Golgotu 
a Pašie nám opakovane pripomína-
jú, že mnohé sa udialo, „aby sa na-
plnilo Písmo.“ Anjel povedal ženám 
pri hrobe: „Ale choďte, povedzte 
Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; 
tam Ho uvidíte, ako vám povedal.“ Mk 16:7 Pri stretnutí 
Pána Ježiša s učeníkmi z Emaus čítame: „Potom počnúc 
od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v Písmach 
všetko, čo bolo o Ňom.“ Lk 24:27 Tadááá! 

V Danteho Božskej komédii je na pekle nápis: „Vy, čo 
vstupujete, zanechajte všetky nádeje.“ Na Veľký piatok to 
naozaj vyzeralo tak, že všetky nádeje zomreli. Často sami 
prechádzame v živote ťažkými situáciami, neraz nás pos-

tihnú veľké skúšky, ťažké rany, choroby, straty – a tu ne-
mám na mysli hmotné straty, ale straty najbližších milova-
ných ľudí, ktorých potom „vyprevádzame na poslednej 
ceste“. 

Nedávno som sa dozvedel, že vzkriesený Pán Ježiš 
ovplyvnil aj názov pre cintoríny. Cintorín je doslova 
„miesto odpočinku“. Pôvodné slovo by sme mohli preložiť 
aj ako nocľaháreň, či internát. Zosnulí prestali byť pocho-
vávaní niekam von, za hradby, za mesto a začali byť po-
chovávaní okolo chrámov. Stali sa a aj po smrti boli súčas-

ťou cirkvi – spoločenstva svätých. 
Pretože naši zosnulí nás neopustili, 
oni si šli len „zdriemnuť“ 
a stretneme sa s nimi pri vzkriesení. 
Aj slovo cintorín je vyjadrením viery 
v živého Pána Ježiša Krista. 
Veľký piatok – strata, smútok, bez-
nádej. A potom prišla nedeľa a – 
Tadááá! 
Na udalostiach Veľkej noci stojí 
a padá kresťanská viera, kresťanská 
cirkev. Veľká noc zmenila svet, jeho 
chod, jeho dejiny. No všetky tieto 
zmeny sú dôsledkom základného 
faktu: vzkriesený živý Kristus zme-
nil, mení a bude meniť srdcia ľudí – 

moje srdce, tvoje srdce, môj život, tvoj život, zmenil moju 
aj tvoju beznádej. 

Tadááá! Požehnanú Veľkú noc! 
(Ak chcete získať stručný prehľad, ako vzkriesený Kris-

tus ovplyvnil chod sveta, odporúčam zaujímavú útlu kni-
žočku Kto je ten muž? od Johna Ortberga, ktorú vydalo 
EVS.) 

Dano Mišina 

Milí dospeláci ☺ 
 

Správne odpovede nájdete v 1. Moj. Otázky a) a d) sú vodorovne b), c), e) zvislo. Prajeme vám prí-
jemné študovanie. 

a) Ako sa volal sluha, ktorého poslal Abrahám, aby na-
šiel Jákobovi ženu? 

b) Na akom mieste sa Jákobovi snívalo o rebríku, ktorý 
siahal zo zeme až po nebo? 

c) Koľko chlapov išlo s Ézavom, keď sa uzmieril 
s Jákobom? 

d) Ako sa volal Egypťan, ktorý kúpil Jozefa? 
e) Čo bolo znamením Božej zmluvy medzi Abrahámom 

a Bohom? 
 
Sem poskladajte písmena z vyznačených políčok  
 
a nájdete knihu:  __  __  __  __  __. 17:1  
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Vtipy 
 

Kráča Ježiš Kristus po vode, ako po súši 
a s ním aj jeho apoštoli. Odrazu pribehne 
k nemu jeden z nich a hovorí:  
- Pane Ježiši, pomôž, Peter sa topí.  
- To znamená, že jeho viera nie je pevná, 
nech pevnejšie verí v Boha.  
O niekoľko minút k nemu pribehne dru-
hý apoštol a hovorí:  
- Ježiš, pomôž, Peter sa topí.  
- To znamená, že jeho viera ešte stále nie 
je dostatočne pevná.  
Po nejakom čase pribehne tretí apoštol:  
- Pane Ježiši, Peter sa napriek všetkým 
snahám topí.  
- Tak mu povedzte, nech sa nenaparuje a 
kráča po kameňoch, ako všetci ostatní.  
-------------------------------------------------- 
Príde Dežo k Pánu Bohu a pýta sa ho:  
- Pane Bože! Ľudia medzi sebou rozprá-
vajú, že pre teba sú miliardy rokov jedna 
sekunda… je to pravda?  
Pán Boh mu na to:  
- Áno, je to pravda.  
Dežo sa pýta:  
- A sto miliónov dolárov zase jeden cent 
však?  
Pán Boh na to:  
- Áno.  
A tak Dežo začne prosiť:  
- Daj mi, prosím, jeden cent…  
A Pán Boh na to:  
- Áno, o jednu sekundu. 
-------------------------------------------------- 
Spoveď:  
- Pán farár, zhrešila som, bola som v 
nedeľu nakupovať v Hypernove. 
- Pomodli sa dvakrát Otčenáš. Ale ešte 
predtým mi povedz, aké sú tam akcie. 
-------------------------------------------------- 
Farár spovedá kostolníka. Počas spovede 
mu pripomenie:  
- A kto mi chodí na omšové víno?  
Kostolník hovorí:  
- Tu nič nepočuť. Akoby to bolo nejaké 
zvláštne. 
Tak si vymenia miesta a farára spovedá 
kostolník:  
- A kto mi chodí za ženou?  
A farár hovorí:  
- Máte pravdu, tu naozaj nič nepočuť.  
-------------------------------------------------- 
Manželský poradca sa pýta manželov: 
- A kedy sa začali medzi vami prvé ne-
zhody? 
Manžel:  
- Keď som naznačoval žene, že aj ja by 
som mal byť na svadobnej fotografii. 
-------------------------------------------------- 
Manželka hovorí manželovi: 
- Drahý, sľubujem, že sa so mnou budeš 
mať ako v raji. 
- Ďakujem. Mám tomu rozumieť tak, že 
nebudem mať čo na seba?  
Pýta sa manžel. 

V sobotu 2. marca 2019 sme si privstali, aby sme sa dostali autobusom načas do 
Zvolena, kde sa konala veľká slávnosť ECAV, pri príležitosti inštalácie generálneho 
biskupa ECAV Ivana Eľka, biskupa Západného dištriktu ECAV Jána Hroboňa a 
úvodu do funkcie generálneho dozorcu ECAV Jána Brozmana, a to v duchu slov 
Písma: "Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!" 
Žalm 33, 22. 

Za hlaholu zvonov a prelúdia C dur F. M. Bertholdyho zaplnil sprievod bisku-
pov, faráriek a farárov priestory do posledného miesta. Mnohí zo zhromaždených 
sledovali slávnosť na veľkoplošných obrazovkách pred kostolom. Prítomných, vrá-
tane hostí, privítal br. biskup VD Slavomír Sabol. 

Božie slovo z listu Filipským 2, 1-4 bolo základom inštalačného príhovoru eme-
ritného biskupa Júliusa Fila, ktorý zdôraznil, že cirkev má byť jednotná, a v pokore 
a láske máme navzájom komunikovať jeden s druhým a spolu ju chrániť. 

Po vykonaní aktu inštalácie boli novoinštalovaní biskupi požehnaní biskupmi 
Slavomírom Sabolom, emeritnými biskupmi Júliusom Filom a Igorom Mišinom, 
biskupkou Ev. cirkvi v strednom Nemecku Dr. Friederike Spenglera. 

Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovorili aj zahraniční hostia, rev. Peter Rog-
ness, farár Bratislavského medzinárodného zboru, re. Dušan Toth z Kanady, za 
Konferenciu biskupov Slovenska pomocný biskup Jozef Haľko, za Ministerstvo 
kultúry SR riaditeľ cirkevného odboru Ján Juran. 

Počas služieb Božích účinkovali spevokoly: Bratislava-Dúbravka, Hanušovce 
nad Topľou, Martin, Nitra, Diakovce a Celoslovenský ekumenický spevácky zbor a 
komorný súbor. Spevokoly dirigoval Ewald Danel, kantoroval Janko Siroma. Sprie-
vodným slovom poslúžil br. Peter Mihoč, tajomník biskupa VD. Spoločenstvu ve-
riacich sa potom prihovorili inštalovaní biskupi a generálny dozorca. 

Služby Božie ukončila hymna evanjelickej cirkvi „Hrad prepevný“. Po vydarenej 
slávnosti domáci cirkevný zbor pripravil bohaté občerstvenie pre zúčastnených. 

 
J + J 

Inštalácia vo Zvolene 

Muži POZOR – pozvánka iba pre mužov 

Pri príprave konventu brat farár konštatoval, že na biblické hodiny a večierne cho-
dia skoro samé ženy a tak padol návrh, aby sme zorganizovali aj niečo pre mužov. 
Dohodli sme sa, že sa budeme schádzať každú stredu o 18:00 v zborovej miestnosti. 

Stretnutie mužov cirkevného zboru je spoločenstvo, ktoré sa venuje čítaniu Biblie, 
voľnému rozprávaniu o prečítanom texte, modleniu sa a rozhovorom o rôznych té-
mach, ktoré prináša život. Zároveň sa spoznávame a radíme si. Každý z nás je 
v niečom výnimočný a vie svojou odbornosťou pomôcť ostatným. Momentálne sa 
schádzame šiesti až ôsmy a doteraz sme mali štyri stretnutia. V zborovke je priestor aj 
pre TEBA, ak si muž a si ochotný urobiť niečo pre seba, zbor a pre iných bratov. Si 
vítaný. Príď sa pozrieť, k ničomu sa nezaväzuješ. Pozvánka je stále aktuálna.  

J.CH. 

foto: Ľubo Bechný 



 

 

7 1/2019 

Položili sme niektorým členom nášho zboru tieto „Veľkonočné“ 
otázky: 

1. Líši sa v niečom pôstne obdobie v tvojom živote od bežných 
dní? 

2. Pamätáš si nejaký moment vo svojom živote, keď si tak 
intenzívne prežíval to, že sa Pán Ježiš za teba obetoval a že mu 
vďačíš za svoj život? 

3. Nemáš problémy s vierou vo vzkriesenie z mŕtvych? 
4. A trochu aj z iného súdka. Na aké jedlo z veľkonočných 

špecialít sa najviac tešíš? 
 
Emília Gallová 
1. Ak mám byť úprimná, tak ani veľmi nie. Pôstne obdobie si 

nespájam s odriekaním jedla, ale vnímam ho ako prípravu na večný 
život a pripomínanie si toho, čo Ježiš pre mňa urobil, a tak je pôstom 
pre mňa každý jeden deň. Modlitba, Božie slovo a spoločenstvo 
veriacich sú neoddeliteľnou súčasťou môjho života. 

2. Nespomínam si taký konkrétny moment, jednoducho to viem a 
uvedomujem si, že som dostala nezaslúženú milosť, že môžem patriť 
do Božej rodiny, každý deň je pre mňa požehnaním. Aj pri mojej 
najlepšej snahe musím každý deň len konštatovať, že zas som v nie-
čom zlyhala a tak slovami piesne: Ja nemám dosť slov opísať cenu, 
ktorú ťa môj hriech stal. 

3. Nie. Ako napísal apoštol Pavol Korinťanom: Veď ak nieto 
zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený. A ak Kristus nebol 
vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. 

4. syrek, šunka, cvikla 
 
Zuzka Alexovičová 
1. Momentálne áno. Posledné cca 3 roky som to nijako špeciálne 

neriešila, nevzdávala som sa žiadneho jedla, keďže som kojila alebo 
bola tehotná a tiež som na to aj zabudla a uvedomila si po začiatku 
pôstu, že „aha, pôst...“. Ale predtým sa vždy líšilo a teraz sa znova 
snažím to odlišovať (i keď ešte kojím ). Tento rok nejem sladkosti, 

ako som robila aj párkrát predtým a tiež som sa vzdávala z jedla 
napr. mäsa, koláčov, mimo jedla napr. sociálnych sietí alebo niečoho, 
čo som rada robila. A ten čas, keď na to myslím a chcem to robiť/
zjesť, tak venujem modlitbe. 

2. Áno, bolo to po Gibsonovom filme Umučenie Krista. Prvýkrát 
som ho videla v kine a úplne ma to zmohlo, čo musel Kristus (aj) 
kvôli mne pretrpieť. 

3. Nemám. Verím, že Boh môže urobiť úplne čokoľvek, čo Ho 
len napadne. Vzkriesenie nevynímajúc. 

4. Asi na všetky  Na syrek (alebo hrudku), májku (alebo pečený 
syrek), domácu šunku a nakladanú cviklu. A tú vôňu toho všetkého 
spolu... či už keď sa to robí, alebo keď už sa to je  

 
Denisa Harčárová 
1. Každým rokom prežívam pôstne obdobie inak. Záleží to od 

toho, na čom chce Pán Ježiš pracovať v mojom živote. Jeden rok sme 
napríklad so sestrou vstávali každé ráno o hodinu skôr, aby sme sa 
modlili za ľudí v našom okolí, ktorí ešte nepoznajú Krista. Iný rok 
som si dala prestávku od sociálnych sietí. Tento rok je výnimočný 
tým, že čítam Bibliu za rok - to však presahuje obdobie pôstu. Sna-
žím sa žiť každý deň roka s vedomím Ježišovej lásky voči mne a 
Jeho obete za môj hriech.  

2. Veľmi živo si pamätám moment, keď som túto dobrú správu 
pochopila a prijala do svojho života. Bolo to, keď som mala 14 rokov 
a rozhodnúť sa pre život a vzťah s Ježišom bolo to najlepšie rozhod-
nutie môjho života. Pochopila som, že jedna vec je náboženstvo, 
tradícia, slušný život na kresťanských základoch, ale úplne niečo iné 
je istota toho, že o mojej večnosti je už rozhodnuté a že Ježiš je Pria-
teľom. 

3. Úplne sa stotožňujem so slovami apoštola Pavla: „Ak však 
Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera - ešte vždy ste vo svo-
jich hriechoch.“ (1. Kor. 15,17) 

Ježišove vzkriesenie je nádejou mojej viery. 
4. Šunka a syrek sú moji favoriti. 

Anketa 

ProChrist – PreTeba 

Znova po roku sme sa v našom zbore zapojili do evanjelizačného 
programu ProChrist. Po minuloročnom vysielaní ProChristu 
z Nemecka sme sa tento rok vrátili k podujatiu, ktoré pripravuje naša 
cirkev v spolupráci so Sliezskou evanjelickou cirkvou. Možno to nie 
je také pompézne a veľkolepé a precízne prepracované, ako to býva 
z Nemecka, ale myslím, že našej mentalite je táto podoba bližšia.  

Päť večerov, päť kazateľov, päť divadelných vstupov, niekoľko 
svedectiev, niekoľko video vizitiek a niekoľko hudobných skupín či 
jednotlivých spevákov, nám rôznymi formami približovali modlitbu 
Pánovu – Otčenáš.  

Všetky večery mali spoločný 
symbol, ktorým bol kľúč, ako 
obraz Pána Ježiša Krista. Kľúč, 
ktorý nám otvára cestu 
k Nebeskému Otcovi, ktorý nám 
otvára dvere k spoznaniu Jeho 
vôle, kľúč, ktorý nám ponúka 
spokojný a vyrovnaný život, 
kľúč, ktorý vedie k odpusteniu 
našich hriechov a nakoniec 
kľúč, ktorý nám otvára cestu 
odolávať pokušeniu.  

Myslím, že si každý našiel niečo, čo mu bolo blízke. Rôzne štýly 
hudby, úžasné postrehy v scénkach, ktoré vždy priniesli zaujímavú 
myšlienku, ale aj veľmi mocné svedectvá ľudí, ktorí prešli ťažkými 
životnými skúškami a Pán Boh bol pre nich posilou a zmenil ich 
život. Tá hodina a pol prešla každý večer veľmi rýchlo. Ku každej 
téme boli ešte ďalšie symboly, ktoré sú dobrou pomôckou na zapa-
mätanie a rýchlejšie vybavenie si celej témy.  

Priznám sa, že občas rozmýšľam, čo musí prežívať nejaký neve-
riaci človek, keď k nám príde na bohoslužby. Na čo myslí a čo mu 

napadne, keď vidí celú našu liturgiu, všetko to vstávanie a sadanie 
a otáčanie sa pred oltárom. Uvedomujem si, že mu to veľa hovoriť 
nemôže. Na to treba určité kresťanské poznanie a porozumenie. Ale-
bo keď si trebárs zapne televízor a vidí naše bohoslužby, myslím, že 
je to veľmi podobné. Ľuďom tohto sveta to už veľa nehovorí a skôr 
ich to odradí. 

Ale projekt PreTeba je urobený tak, že môže osloviť a zaujať aj 
človeka, ktorému je cirkev cudzia. Teraz je to už voľne prístupné na 
internete a ostáva len dúfať, že si to ľudia niekedy pozrú a budú 

počuť evanjelium.  
Tak nejako si predstavujem 
budúcnosť cirkvi. Asi ešte dlho 
budeme mať klasické bohosluž-
by s liturgiou, ale pre ľudí tohto 
sveta je potrebné robiť takéto 
projekty, pretože sú pre súčas-
ného človeka zaujímavejšie 
a oslovujúcejšie.  
Témy:  
1. Dvere domov - Otče náš, 
posväť sa meno Tvoje, príď 
kráľovstvo Tvoje 

2. Vôľa - Kde je vôľa, tam je cesta - Buď vôľa Tvoja 
3. Chlieb na cestu - Chlieb náš každodenný daj nám dnes 
4. Sila odpustenia - Odpusť nám viny naše 
5. Liek v pokušení - Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého 
 
Každý večer si môžete pozrieť na  youtube s tým, že dáte do 

vyhľadávača: preteba streda(deň ktorý si chcete pozrieť) 2019. 
Vrelo odporúčam.  

JP 
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Rozhovor so Samuelom Linkeschom, seniorom KOS  

Ako by ste hodnotili stav v našej ECAV pred voľbami? 
Takto položená otázka nás vracia k roku 2018. Keďže 

v zmysle našich cirkevno-právnych predpisov sa každých 6 ro-
kov opakujú voľby do funkcií v cirkevných zboroch, 
v seniorátoch, dištriktoch aj v predsedníctve cirkvi. Kým na 
úrovni cirkevných zborov a seniorátov zväčša všetko prebehne 
plynule a pokojne, na úrovni dištriktov a predsedníctva ECAV 
sme boli svedkami  konkurenčných sporov, s ktorými sa stretáme 
skôr v politike a nie sme naučení na to v cirkvi. Keď vo voľbách 
neuspeli ako kandidáti dovtedajší predstavitelia, začali spochyb-
ňovať ich priebeh a dodnes opakovane tvrdia, že voľby neboli 
legitímne. Čo teda volebný rok odhalil o našej cirkvi? Ukázala sa 
bieda cirkvi a mocenské spôsoby, ktoré posledných 12 rokov vo 
svojej práci používalo vtedajšie 
vedenie cirkvi. Mnohí farári 
i seniori to zažili na vlastnej koži. 
Kto nebol lojálny vtedajšiemu 
vedeniu, kto nehlasoval ako chcelo 
vedenie, veľmi rýchlo zažil ich 
nemilosť. Ich snaha udržať sa pri 
moci ďalších 6 a možno 12 rokov 
spôsobila, že úplne rozbili vzťahy 
medzi farármi. Stratila sa otvore-
nosť a prajnosť, vzájomnosť 
a pomoc. Zrazu sme medzi sebou 
cítili, že sa delíme, kto je za a kto 
je proti. Cirkev akoby úplne stratila 
zo svojho zreteľa svoju úlohu. 
Vôbec sme nekonali, alebo len vo 
veľmi malej miere, misijné úlohy. 
Úpadok našej cirkvi nám pravidel-
ne pripomína aj štatistika pri sčíta-
ní obyvateľov. 

Veríte, že po ,,dobe temna“ zavejú nové vetry a všetko sa 
zmení k lepšiemu? 

Ak by sme mali „čarovný prútik“, ktorý by to jedným mávnu-
tím urobil, tak by to bolo jednoduché. V skutočnosti je tá úloha 
oveľa ťažšia. Povzbudením je pre mňa to, že terajšie predsedníc-
tvo ECAV poznám ako pokorných služobníkov, ktorí načúvajú 
na vedenie Ducha Božieho. Taktiež vidím, že nechcú používať 
rovnaké metódy, aké sa používali posledných 12 rokov. Ak má 
zaviať nový vietor, tak nech to je nový vietor Ducha Svätého, 
ako je napísané v 3. kapitole Jánovho evanjelia. 

Veľa čitateľov zrušilo odoberanie týždenníka Posol. Patrí-
te aj Vy k nim? Moli by ste spomenúť aj nejaké dôvody? 

Na farský úrad v Košiciach sme niekedy mali objednaných 
100 ks EPST. Týždenník sme zadarmo dávali do kostola. Kto 

chcel finančne prispieť, dal to do ofery. Kvôli klamstvám, ktoré 
sa v EPST začali uverejňovať a kvôli tendenčným článkom bul-
várneho charakteru a kvôli neprofesionalite redakcie sme na 
zborovom presbyterstve rozhodli o znížení na 50 ks a po polroku 
na 3 ks. Teraz máme iba 1 ks na farský úrad. Skôr než sme zrušili 
objednávku EPST sme ľuďom vysvetlili, že ak si chcú objednať 
EPST, tak nech si ho objednajú na adresu svojho bydliska. Dôvo-
dom nášho rozhodnutia bol obsah týždenníka a skúsenosť, že 
proti lživým tvrdeniam, ktoré sa týkali aj nášho cirkevného zbo-
ru, nebola možná obhajoba. 

Ako ste prijali zvolenie do funkcie seniora Košického se-
niorátu? 

Keďže som funkciu seniora KOS už v jednom funkčnom 
období zastával, vedel som si 
predstaviť rozsah práce a úlohy 
seniora. Posledných niekoľko 
mesiacov pred voľbami v našom 
senioráte som opakovane povzbu-
dzoval mladších, aby kandidovali 
na funkciu seniora. Oni naopak 
povzbudzovali mňa. Tak verím, že 
ma v službe nenechajú samého, 
ale budú  mi pomocou. Podujatia 
v senioráte sa dajú organizovať 
len za aktívnej spolupráce jednot-
livých cirkevných zborov. 
Aký je Váš názor na vznik Aso-
ciácie slobodných zborov? Je to 
pre našu cirkev hrozba, alebo sa 
tým nemusíme v cirkvi zaobe-
rať? 
Je to smutné, čo sa deje. Síce 
zakladatelia asociácie opakovane 

tvrdia, že im nejde o rozdelenie, skutočnosť je iná. V našom se-
nioráte sme sa ako predsedníctvo seniorátu zúčastnili výročného 
konventu v Opinej. Tento ich konvent zrušil rozhodnutie ich 
predsedníctva a presbyterstva o členstve v asociácii. Konvent 
ukázal, ako veľmi sa ľudia v Opinej medzi sebou rozhádali 
a rozdelili.  A tak by sa dialo v každom zbore. Jedni budú za, iní 
proti. A v cirkevnom zbore nastane rozdelenie. Kto číta EPST 
a články od podporovateľov asociácie, si iste všimol, že oni štý-
lom písania chcú navodiť dojem, že nespokojných s voľbami je 
veľmi veľa zborov. Pravda je taká, že v asociácii sú asi len 3-4 
zbory. A v celej cirkvi máme zborov vyše 330! Súčasné vedenie 
cirkvi sa asociáciou bude musieť zaoberať, nakoľko konajú proti 
záujmom cirkvi. 

Za rozhovor ďakuje Dušan Kosturko 

Dňa 3.3.2019 sa v našom Obišovskom kostole predstavili naši umelci. A to malí i veľkí. 
Predpôstna nedeľa sa niesla teda v znamení hudby, spevu i recitácie. 
Celý program umelcov moderoval Vlado Hajduk. V prvom vstupe sa predstavila Júlia 
Petrová, Gregor Lukáč a Johanka Lukáčová hrou na klavír. Spevokol Svetielko zaspieval 
a Harmonikári zahrali i zaspievali. V druhom vstupe sa predstavila mládežnícka kapela, 
báseň krásne predniesla p. Alexiová a všetko to na záver zakončil spevokol Pútnik. Vlado 
a Lucka predstavili činnosť Fusion zboru. Mimochodom, Fusion hľadá vedúcich. Ak by 
niekto mal chuť a chcel aj takto poslúžiť zboru a mladým ľuďom, tak nech sa prihlási od 
1.5.2019 Vladovi Hajdukovi. 
V jednej nábožnej piesni sa spieva – „ Pánovi zvučne spievajme, radostne Ho vyvyšujme, 
plesajúc poďme pred Neho, velebme otca dobrého...“. Otče náš, my ťa chceme velebiť 
a oslavovať našim spevom, hrou na hudobné nástroje a všetkými darmi čo  nám dávaš. 

Žehnaj našich umelcov a daj im trpezlivosť pri rozvíjaní svojho talentu.  
Z.Martonová 

Koncert našich talentov 
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Námety pre Vaše osobné modlitby 
   

Už dlhší čas v našom zborovom časopise Pútnik uverejňujeme na stránkach tzv. Modlitebný ka-
lendár. Sú to vlastne námety pre vaše osobné modlitby, ktoré by sme sa mali modliť v tej svojej po-
vestnej komôrke. Keď sa však stretáme ako redakčná rada, nemáme žiadne odozvy z toho, či vám 
tento modlitebný kalendár nejakým spôsobom slúži, alebo je to len vyplnenie zadnej strany, na kto-
rej máme rozpis bohoslužieb v našom cirkevnom zbore. 

Modlitebný kalendár nás nenaučí modliť sa. Nie sú v ňom napísané modlitby, je skôr len poku-
som dávať námety pre modlitebníkov, ľudí, ktorí na kolenách bojujú mnohé životné boje. 

Modlitby sú ozaj veľkým životným zápasom v ktorom zasahujeme do duchovného sveta a do du-
chovných bojov, ktoré našimi očami nie sú viditeľné. Je mnoho vecí, na ktoré nemáme dosah 
a nevieme ich ovplyvniť nijako inak, iba ak Božím zásahom, ktorý si môžeme vymodliť na kole-
nách. 

Je to veľmi jednoduché. Máme problémy v cirkvi s nenávisťou a vzdorom niektorých ľudí proti 
vedeniu cirkvi. Ale bežný člen zboru predsa nepôjde riešiť tieto veci po cirkevných zboroch, kde 
tieto problémy vyplávali na povrch. Spôsob, akým sa do tohto zápasu môže zapojiť, sú modlitby, 
v ktorých budeme prosiť, aby to Pán Boh vyriešil za nás. 

Ak veríme v moc modlitby, tak nie je problém zasahovať do takýchto problémov cirkvi Božou 
mocou. 

Nedávno mi jeden brat poukázal na to, ako je v rímsko-katolíckej cirkvi súčasťou každej jednej 
omše modlitba za predstavených cirkvi, či už je to pápež, ale aj priamo nadriadený biskup, za ktoré-
ho sa pravidelne modlia. Neviem, či je to preto, alebo tie dôvody sú aj iné, ale je neprehliadnuteľné, 
že oni si svojich biskupov vážia podstatne viac ako my a biskupi majú u nich prirodzenú úctu 
a rešpekt. 

Ak chceme pomôcť novému vedeniu našej cirkvi, nie je nič lepšie, ako sa za nich pravidelne 
modliť a nechať ten zápas bojovať Pán Boha. 

 
 

Modlitby na tento mesiac 
 

 modlíme sa za vedenie cirkvi a vedenie dištriktov a vyprosujeme pre nich múdrosť a požehnanie. 
Od ľudí vo vedení máme veľké očakávania. Ale oni nemôžu zmeniť svet na počkanie. Potrebujú 
našu pomoc a podporu, potrebujú našu aktivitu. 

 modlíme sa za situáciu v Tranosciu a.s., ktorá cez Evanjelický posol šíri nepravdy a burcuje 
k nenávisti a zlobe 
 
Ďakujeme za: 
 

 evanjelizáciu PreTeba, za požehnané večery pri Božom slove, za scénky, hudbu a svedectvá 
 konferenciu Modlitebného spoločenstva, ktorá bola tohto roku v Liptovskom Hrádku 

 
Prosíme za: 
 

 konferenciu EVS, ktorá bude tohto roku v Prešove v divadle Jonáša Záborského 
 stretávanie mužov, ktoré začalo v našom zbore. Modlíme sa, aby muži boli príkladom 

v zbožnosti vo svojich rodinách a viedli svoje rodiny k viere v Boha 
 za chorých ľudí v našom zbore. Každý kríž, ktorý musí človek niesť na svojich pleciach, je ťaž-

kým údelom. Preto by títo ľudia mali pocítiť od nás, ich bratov a sestier, podporu. Či už modli-
tebnú, ale aj pastorálnu v podobe návštev a praktickej pomoci. 



 

 

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

18.4.2019 Zelený štvrtok 
17:00 Kysak +VP 

18:00 Obišovce +VP 

19.4.2019 Veľký Piatok 
8:00 Trebejov Pašie 

9:30 Obišovce Pašie 

11:00 Kysak Pašie 

21.4.2019 Veľkonočná nedeľa 
8:00 Suchá Dolina   

9:30 Obišovce Spevokol 

11:00 Drienovská Nová Ves   

22.4.2019 Veľkonočný pondelok 
8:00 Trebejov   

9:30 Kysak Spevokol 

28.4.2019 1. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Drienovská Nová Ves Ž 16,1-11; 1Pt 1,3-9 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

3. - 5.5. 
2019 

EVS konferencia   Prešov 
Divadlo Jonáša Záborského 

Téma: Nevzdám sa! 

5.5.2019 2. nedeľa po Veľkej noci 

8:00 Kysak Ž 116,1-3.12-19; 1Pt 1,17-23 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Lemešany   

12.5.2019 
3. nedeľa po Veľkej noci 

Deň matiek 

8:00 Suchá Dolina Ž 23,1-6; 1Pt 2,19-25 

9:30 Obišovce Rodinné bohoslužby 

19.5.2019 4. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Trebejov Ž 31,2-5.15-16; 1Pt 2,2-10 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

26.5.2019 5. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Kysak +VP  Ž 66,8-22; 1Pt 3,13-22 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov +VP 

30.5.2019 
Vstúpenie Krista Pána 

na nebo 
9:30 Kysak   

18:00 Obišovce   

2.6.2019 Nedeľa po Vstúpení 
8:00 Drienovská Nová Ves +VP   Ž 68,2-10.32-35; 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak Spomienka na M.R.Štefánika 

8.6.2019 Deň obce Trebejov   Trebejov Ekumenické bohoslužby (čas upresníme) 

9.6.2019 1. slávnosť svätodušná 

8:00 Suchá Dolina +VP 

9:30 Obišovce +VP + posedenie pri káve 

11:00 Lemešany +VP 

10.6.2019 2. slávnosť svätodušná 
9:30 Kysak   

18:00 Obišovce   

16.6.2019 
Svätá Trojica 

Deň otcov 

8:00 Drienovská Nová Ves   

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

22.6.2019 Skúška konfirmandov 18:00 Obišovce   

23.6.2019 
1. po Sv. Trojici 

Konfirmácia 
9:30 Obišovce +VP 

29.6.2019 Sviatok ap. Petra a Pavla 18:00 Kysak   

30.6.2019 

8:00 Kysak 5M 11,18-21.26-28; R 1,16-17 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

5.7.2019 
Cyrila a Metoda 

Sviatok Majstra Jána Husa 
9:30 Obišovce   

2. po Sv. Trojici 
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