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Golgota – transfúzna stanica

„... ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou a vydobyl večné vykúpenie.“ Žid 9,12
Krv je úžasná tekutina. Vyživuje celé telo, okysličuje
a zároveň ho očisťuje od toxických jedovatých látok. Je
nositeľkou výživných látok potrebných pre naše telo. Ak
je jej v tele málo alebo nie je zdravá, hrozí človeku smrť.
Pri úrazoch, operáciách, narušení krvotvorby v tele človeka alebo onemocnením (napr. leukémia, zlyhanie obličiek...) dochádza k ohrozeniu života
človeka, ktoré môže skončiť smrťou.
Pomôcť môže iba krv. Musí byť zdravá, kvalitná a musí jej byť dostatok.
Napriek tomu, že človek pozná
zloženie krvi, nedokáže ju vyrobiť,
ani nahradiť krvou zvierat. Túto tekutinu, ktorej tajomstvo pozná iba Stvoriteľ, môžeme iba darovať. Obetovať
trochu svojej krvi, aby zachránila
pred smrťou iného človeka.
Moja návšteva transfúznej stanice
v minulosti ma presvedčila, že ani
s darcovstvom, obetovaním svojej
vlastnej krvi, to nie je také jednoduché. Nestačí iba ochota človeka
k darcovstvu, ale musí mať kvalitnú,
chorobou a inými faktormi nenarušenú, krv.
Krv nemá iba biologický rozmer,
ale aj duchovný, náboženský. V biblických dobách sa verilo, že je sídlom duše človeka (1M 9,4), jeho podstaty. Tá
sa mení po jeho páde. Človek, ktorý žil v spoločenstve s
Bohom, sa po páde dostáva do stavu, kde mu „v žilách
koluje rakovina hriechu“, stráca spoločenstvo s Najvyšším.
Dôsledok hriechu je smrť. Preto apoštol vraví: „Všetci
totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ (R 3,23). Tu sa naru-

šila obrazne povedané „duchovná krvotvorba“. Ako zmeniť tento chorobný stav človeka?
Tento stav môže zmeniť iba ten, ktorý rozmliaždi diablovi, pôvodcovi zničeného stvorenia, hlavu. (1M 3,15). Iba
Boh, ktorý stvoril prvého Adama, skrze ktorého prišlo
porušenie na svet, posiela v svojom programe záchrany na
svet druhého Adama = Ježiša Krista,
ktorý skrze svoju obeť prináša
„životodarné ospravedlnenie pre všetkých ľudí“ (R 5,12;14;18-19). Ježiš
obetuje svoju hriechom nenarušenú
krv na záchranu človečenstva. Golgota sa stáva celosvetovou transfúznou
stanicou. Tí, ktorí si uvedomujú, že
v ich žilách koluje jed hriechu, ktorý
otravuje a usmrcuje kvalitu ich časného života a znemožňuje večný, iste
zatúžia po očisťujúcej a život dávajúcej golgotskej krvi. Apoštol Ján, ktorý bol svedkom golgotskej obete,
nám o dôležitosti a účinku krvi Kristovej vydáva radostné svedectvo:
„...krv Ježiša, Jeho Syna, očisťuje nás
od každého hriechu.“ (1 J 1,7b). O
pravde týchto slov sa apoštol pres v e d č il pria mo n a Go lg o te.
Z Kristovho prebodnutého tela vyteká čistá, hriechom nepoškodená krv. Ruky zomierajúcich zločincov sú vystreté
ku prostrednému krížu, kde vyteká očisťujúca a život zachraňujúca krv. Transfúzia sa môže začať. Ale nedeje sa
automaticky. U jedného z ukrižovaných chýba pripojenie,
ktoré spočíva v pokore a viere. Neľutuje poblúdenia života, namiesto bázne pred Bohom sa rúha, namiesto pokánia
(Pokračovanie na strane 7)
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Anketa: Dali ste sa zaočkovať?
Pandemická situácia sa na Slovensku veľmi nezlepšuje a číslam už nepomáha ani preventívne testovanie. Odborníci hovoria, že
východiskom by malo byť zaočkovanie väčšieho množstva populácie. Ale ako to už všade na svete býva, ozývajú sa hlasy, ktoré
očkovanie spochybňujú, šíria sa podozrenia z vedľajších účinkov a popri tom ešte mnoho iných klamlivých informácii. Tak sa opýtame tých, ktorí nám o očkovaní nebudú klamať. Už sa totiž zaočkovať dali.
1. V akom obore pracujete a prečo ste sa dali zaočkovať?
2. Ako to prebiehalo a ako ste to prežívali? Mali ste strach?
3. Mali ste aj nejaké vedľajšie účinky?
4. Odporúčali by ste to po vašej skúsenosti iným ľuďom?
5. Brali ste očkovanie ako nutnosť (kvôli práci), alebo by ste do toho išli aj bez tlaku okolia a zamestnávateľa?
1. Áno, dala. Presne 21.2.2021 som dostala prvú vakcínu od
spoločnosti AstraZeneca. Ešte ma čaká druhá. Pracujem ako
učiteľka v MŠ. Zaočkovať som sa dala preto, lebo si myslím, že
čím viac ľudí bude zaočkovaných, tým skôr máme šancu zbaviť
sa tohto ochorenia.
2. Nebudem sa hrať na hrdinku. Áno mala som strach, aj pred
očkovaním (či som sa rozhodla správne) a hlavne po ňom, keď sa
v médiách objavili správy o tom, že niektoré štáty sťahujú z obehu vakcínu AstraZeneca. Nakoniec 19.3. Európska lieková agentúra EMA potvrdila, že vakcíny sú bezpečné a účinné. Budem im
veriť, lebo dôverujem Bohu a na druhú vakcínu pôjdem.
A ako to prebiehalo? Bolo to veľmi rýchle  Ani sme sa
s kolegyňou nenazdali a už sme sedeli v čakárni po očkovaní.
Očkovali nás v nemocnici na
Rastislavovej ulici v Košiciach,
a musím ich pochváliť, ako to
mali dobre zorganizované. Vôbec sme nečakali. Najprv si overili našu registráciu, nasledovala
konzultácia s lekárom o mojom
zdravotnom stave, očkovanie (to
som ani necítila ), no
a nakoniec 15 minútové posedenie v čakárni, keby nám náhodou
prišlo zle.
3. Najprv som si myslela, že
vedľajšie účinky ani nebudem
mať. Očkovali ma ráno a celý
deň som bola v pohode. No prišli
okolo desiatej večer. Bolesť hlavy, ruky, zimnica, teplota 38,5.
Cítila som sa akoby som mala chrípku. Trvalo to dva dni. Lekárka ma dopredu oboznámila s tým, že to môže prísť, že je to normálna reakcia a telo si vytvára protilátky.
4. Áno, netreba sa toho báť, ale nechcem tým nikoho nútiť,
každý sa musí rozhodnúť sám.
5. Dať sa zaočkovať bolo moje vlastné rozhodnutie, nikto ma
do toho netlačil. Očkovanie je podľa mňa nutné, ak sa chceme
vrátiť k normálnemu spôsobu života. Je to asi jediná cesta ako sa
zbaviť tejto pandémie.
Božena Buzogaňová
1. Pracujem ako sestra na detskej onkológii v Košiciach
Dala som sa zaočkovať, aby som chránila pred ochorením
seba, ale aj ľudí, s ktorými sa stretávam.
2. Nebolo to prvé očkovanie v mojom živote, ako dieťa som si
prešla mnoho očkovaní, keď som ja mala malé deti, chodila som
s nimi na všetky očkovania a bola som rada, že môžu byť chránené od mnohých chorôb, ktoré v minulosti boli smrteľné. A tak
vnímam aj toto očkovanie, s vďakou, že ma môže ochrániť.
3. Nemala som žiadne závažnejšie vedľajšie účinky, trochu
ma bolela ruka, ale keď sa pichnem ihlou do prsta pri prišívaní
gombíka, tiež ma bolí prst . Na piaty deň po očkovaní ma zača-

la bolieť hlava a mala som zimnicu, ale to som už bola covid
pozitívna. Takže môžem povedať, že ma vakcína na 100% neochránila pred ochorením, ale mala som potom bezpríznakový
priebeh choroby a nenakazila som ani nikoho z rodiny.
4. Určite áno, podľa môjho názoru je to jediná cesta ako zastaviť šírenie koronavírusu. Môžeme sa pridať k tým, čo celú túto
situáciu zľahčujú, alebo dokonca popierajú, že koronavírus existuje, môžeme sa pridať k tým, čo nadávajú na opatrenia, ktoré
nám strpčujú život, môžeme so strachom sledovať, ako okolo nás
zomierajú ľudia, ktrorých nepoznáme, ale aj takí, ktorí sú nám
blízki, ale tým nijako chorobu nezastavíme. Naše staré mamy a
starí otcovia dali prednosť očkovaniu pred tuberkulózou, pred
kiahňami, pred týfusom. Riaďme sa múdrosťou našich predkov .
5. Brala som to ako privilégium,
že môžem byť očkovaná medzi
prvými .
Milka Gallová
1. Pracujem v školstve ako učiteľka v materskej škole
a momentálne s najmladšími detičkami v triede vo veku 3-4 roky.
Na otázku, prečo som sa dala
zaočkovať, nemám jednoznačnú
odpoveď. Situácia s pandémiou sa
stále zhoršuje a nikto s určitosťou
nevie povedať, čo bude. Človek sa
bojí o svoje zdravie, o svojich
blízkych a rozmýšľa čo spraviť, aby to bolo najlepšie. Prečítala
som veľa článkov, samozrejme odborných, rozprávala som sa
o tom s ľuďmi a povedala som si, že predsa len to bude najlepšie.
Snažím sa v tomto dôverovať Pánu Bohu, pretože všetko je
v Jeho rukách, aj keď priznávam, že mám strach asi ako každý
človek na svete.
2. Ešte pred samotným očkovaním som volala a rozprávala sa
s ľuďmi, ktorí už boli zaočkovaní. Od viacerých som už vedela,
že reakcie sú rôzne. No najčastejšie to boli reakcie ako teplota,
zimnica, bolesť ruky, niektorí celého tela, niektorí deň, iní aj
viac. Nebolo mi všetko jedno, ale už nebolo cesty späť. Bolo to
celé v rukách Božích. Za seba môžem povedať, že nič z toho, čo
prežili viacerí, som nakoniec nemala. Ruka ma nebolela celý čas,
ale prikladala som si studený obklad po očkovaní a v ten večer
mi stúpla teplota na 38,5. Nasledujúci deň bola ešte zvýšená, ale
to už som nijak nepociťovala.
3. Nie, nemala som žiadne vedľajšie účinky.
4. Toto rozhodnutie je výlučne na každom jednom človeku,
takže nechcem jednoznačne tvrdiť ani áno ani nie, musí to prísť
samo. Človek sa musí pýtať sám seba, čo je pre neho to najlepšie
a hľadať správnu odpoveď, určite by nemal robiť rozhodnutia
z donútenia alebo presviedčania druhých. Myslím si ale, že ako
(Pokračovanie na strane 6)
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Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor
 Bratia a sestry, bol by som veľmi rád, keby sme mohli znova otvoriť kostoly

a vrátiť sa do našich spoločných zhromaždení, ale situácia je taká, aká je.
Pripravil som ďalší rozpis bohoslužieb, aj keď to vyzerá tak, že cez Veľkú
noc sa znova do kostolov nedostaneme. Napriek tomu je rozpis urobený tak,
akoby sme v nich mali byť. Takže platí, že ak sa opatrenia uvoľnia, v tom
momente naskočíme na rozpis, ktorý máme nachystaný.
 Výročné konventy mali byť do konca februára, kvôli pandemickej situácii to však nebolo možné. Zborové konventy nemôžu byť obmedzené limitom ľudí v kostole, čiže zborový konvent urobíme do jedného
mesiaca od uvoľnenia opatrení, kde nebudeme nijako limitovaní počtami. Z tohto dôvodu nie je možné
zborový konvent v rozpise naplánovať.
 Detský výlet plánujeme predbežne na 25.-30. júla 2021 v Janoškovom dome. Treba veriť, že sa situácia
zlepší.
 V pláne je aj mládežnícky tábor na Borde. Uvidíme, či to situácia s koronavírusom dovolí.

Blahoželáme!
1.4.2021 – 30.6.2021

50 rokov
Ing. Miroslav Čorba, Trebejov 55
Lýdia Petríková, Drienovská Nová Ves 105
Róbert Straka, Kysak 28

55 rokov
Miroslav Mihaľ, Drienovská Nová Ves
Blažena Molnárová, Kysak 149

70 rokov
Ľubomír Juhás, Kysak 103
Mária Szabóová, Obišovce 71
Jaroslav Kosturko, Kysak 394

75 rokov
Zdeněk Růžička, Trebejov 35
Eva Sabolová, Obišovce 96

60 rokov
Dušan Babej, Drienovská Nová Ves 127

65 rokov
JUDr. Jaroslav Gerda, Trebejov 2

80 rokov
Pavol Galdun, Drienovská Nová Ves 133
Jozef Tremko, Kysak 35

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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Mládež v čase korony
Aj napriek tomu, že nám, ako mládeži, momentálne
opatrenia nedovoľujú sa stretávať, chceme, aby naši
mládežníci zažívali Pána Boha a mali príležitosť mať
pravidelné spoločenstvo. Preto sa pravidelne stretávame v piatok o 17.00 na platforme Zoom. Táto platforma nám umožňuje
priblížiť sa čo najviac
spoločenstvu, ktorým
sme boli, keď sme sa
stretávali naživo.
Každý týždeň sa pripojí okolo 20 ľudí.
Na každej mládeži
máme čas hier, témy,
diskusie, modlitby a
chvály. Takáto mládež trvá približne 2
hodiny. Tak, ako aj
za normálnych okolností, aj teraz máme
sériu, ktorej sa týkajú
všetky témy. Táto
séria tém je pod názvom „Chráň svoje srdce pred...“.
Touto sériou si chceme pripomenúť, že dýchacie cesty
nie sú jediné, ktoré si v tejto dobe potrebujeme chrániť.
O čo dôležitejšie je chrániť si práve srdce, keďže z
neho pramení život.
So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. Príslovia 4:23 SLB

Rozprávali sme sa o tom, čo všetko si do srdca púšťame a aké choroby srdca to môže spôsobiť. Tejto sérii
sa budeme venovať v piatich témach. Už sme prebrali
tému klamstva, závisti, modloslužby a čarodejníctva a
čaká nás už len posledná, a to o tom, ako chrániť svoje
srdce pred žiadostivosťou. Naposledy
sme mali tému o
tom ako si chrániť
srdce pred modloslužbou. Napriek tomu, že nás online
priestor častokrát
obmedzuje, má aj
rôzne výhody. Jednou z nich je, že na
mládež si môžeme
pozvať hosťa prakticky z celého sveta.
Túto možnosť sme
využili a o modloslužbe sme mohli
počúvať od žilinského kazateľa Josého Calva Aguilara,
ktorý nám pomáhal rozpoznať modly v našom živote
cez rôzne diskusné otázky a príklady toho, ako ich spoznal on. Túto sériu ukončíme prvého apríla témou o
žiadostivosti.
Matej Hajduk

Milé deti 
Je tu pôst a všetci očakávame Veľkú Noc. Tentokrát však nebude v kostole, ale online, v televízii, v rádiu... ako to vlastne bolo aj minulý rok počas Veľkej noci. Pretože stretávať sa stále nemôžeme. Potrebujeme čo najviac obmedziť naše
stretnutia, aby sme náhodou neohrozili svoju rodinu, kamarátov alebo aj cudzích ľudí a oni zase aby neohrozili nás. Je to
už asi nepríjemné. Škola iba online, spolužiaci a učitelia na obrazovke, zákaz vychádzania, obmedzené hry s kamarátmi...
Pripomeňme si, čo sa stalo na Veľký Piatok? A čo potom nasledovalo na Veľkonočnú nedeľu? Pán Ježiš sa rozhodol pre
nás prekonať naozaj veľmi ťažkú a bolestivú skúšku. Rozhodol sa počúvnuť svojho Otecka, Pána Boha, aj keď obaja vedeli, že to bude strašne ťažké. Ale potom prišlo víťazstvo. Buďme mu za to vďační. Doma, s našimi rodinami. Aj keď sme
možno teraz v mnohom obmedzovaní, veríme, že to má zmysel a že tak chránime ľudí okolo nás. Preto buďme vďační
Pánu Ježišovi za to, že sa On za nás obetoval a vydržme tiež toto naše, už síce dlhé a náročné, obmedzenie.
V tajničke si vylúštite, čo máme vďaka víťazstvu Veľkej Noci. Môžete si to potom doma napísať a dať na nejaké viditeľné miesto, aby ste si to každý deň pripomínali a verili, že Pán Ježiš je stále s nami aj v tejto situácii.
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„Poďme spolu do Galiley, lebo tam nás čaká Ježiš.“ Marek 16, 7
srdci. O tom hovoril duchovný otec Augustín. Ale hľadaMilí bratia a sestry!
Kristus vstal z mŕtvych! Toto radostné posolstvo za- nie Boha, hľadanie živého Ježiša Krista nie je len akousi
znieva opäť k nám aj počas tohtoročnej Veľkej noci. Veľ- súkromnou záležitosťou. Boh sa ukazuje v láske, On sa
ká noc 2021 je opäť iná. Nestretávame sa spolu na služ- uskutočňuje v našich vzťahoch. On to sám povedal a nám
bách Božích, pretože osobná blízkosť ako to poznáme, ako cirkvi to chce aj dnes pripomenúť: „Lebo kde sa dvaja
s veľkonočným pozdravom či podaním ruky, sa zrazu stala alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi
nepriateľom života. Ale Veľká noc nás naučila jednej veľ- nimi.“ (Mt 18,20). Áno, Pán Ježiš vstupuje do priestoru
mi dôležitej skutočnosti. Beznádejná situácia neexistuje. viery svojej cirkvi. On bude i v tom najmenšom spoločenVeľká noc nás učí, aby sme spolu hľadeli dopredu. Taktiež stve veriacich, tak, ako sa ukázal učeníkom na ceste do
hlas, ktorý odvracia pozornosť učeníkov od prázdneho Emaus. Bude s tými, ktorí sú na ceste. Bude s nimi ako
hrobu, nás pozýva na cestu: „Ale choďte, povedzte Jeho Ten, ktorý ich sprevádza ako cudzinec, ako pútnik
učeníkom aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei, tam Ho s pútnikmi. Bude s tými, ktorí sú zarmútení, ako boli učeuvidíte, ako vám povedal.“ Preto položme si aj dnes spo- níci idúci do Emaus. Bude s nimi ako Ten, kto im otvára
ločne otázku: „Kde je tá Galilea dneška, kde sa môžeme hlbší význam Písma. Bude tam, kde sa láme chlieb
a ponúka víno na Jeho pamiatstretnúť so živým Pánom Ježiku. Bude však taktiež vo svešom Kristom?“
dectve mnohých kresťanov,
Pre učeníkov nebola Galiktorí svojim životom svedčia,
lea len miesto, ale bola to aj
že Ježiš je živý Pán a Boh. On
udalosť. V Galilei pri mori
je však aj v tých najmenších
prvýkrát uvideli Pána. Tam
bratoch a sestrách, ktorí potredošlo k prvému stretnutiu.
bujú našu pomoc. Ježiša dnes
Tam títo rybári zanechali siemôžeme stretnúť v hladných,
te, lode a rodinu, aby boli
smädných, chudobných, ale aj
s Ježišom. Je smutné, že udaprenasledovaných. To je Galilosti po prvotnej Galilei ukálea dneška, kam prichádza
zali, že väzby k Ježišovi boli
neisté. Udalosti Veľkej noci nás učia, že Pán Ježiš svojim Ježiš a kde sa máme spolu vydať, aby sme ho nielen prináučeníkom ponúka nový začiatok. Ten Ježiš, o ktorom si šali, ale aj sami nachádzali.
Galilea sa deje aj v našom živote. Ako jednotlivci i ako
všetci mysleli, že zlyhal, nám ľuďom ponúka nový začiatok. On nás vyslobodzuje z toho, čo náš život spútava spoločenstvá môžeme rozprávať o svojich vlastných Galia ničí. To je náš strach, naše sebectvo, naše viny leách. V našom živote je možno chvíľa, keď sme sa stretli
a nakoniec aj naša vlastná smrť. Ukazuje nám, že ako so živým Ježišom, ale možno sme po istom čase od Neho
v Jeho živote smrť nemá posledné slovo, nebude mať ani i od druhých odišli. Vždy však máme príležitosť vrátiť sa.
nad nami absolútnu moc. Tento čas nám chce pripomenúť, Ježiš nás čaká. Jeho ponuka nového začiatku je činom odže život v plnosti nezačína až po našej smrti. Začína vtedy, pustenia. Odpustenie znamená oslobodenie z poviazaností,
keď necháme Ježiša vstúpiť dverami viery do priestoru ktoré Ježiš v našom živote rozviazal. Putá sú zlámané,
nášho života. Potom môžeme vyznať spolu s apoštolom dvere nanovo otvorené. Galilea sa stáva miestom našej
Pavlom: „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“
slobody. Je Veľká noc. Nuž poďme všetci do Galiley, lebo
Galileu dneška, miesto, kde sa môžeme stretnúť tam nás čaká Ježiš. Amen.
s Pánom Ježišom Kristom, hľadajme najprv vo vlastnom
Tomáš German

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

Milí dospeláci ☺
správne odpovede nájdete v Listoch apoštola Pavla Timoteovi. Príjemné študovanie a hľadanie správnych odpovedí.
1. Ako si má Timotej chrániť svoje dobré poverenie?
a) Dobrými skutkami
b) Pôstom
c) Skrze Ducha svätého

4. Aké majú byť ženy diakonov?
a) Tvrdohlavé
b) Čestné
c) Ohováračné

2. Ako sa volala Timoteova matka?
a) Loida
b) Eunika
c) Apolónia

5. Akí majú byť bohatí ľudia?
a) Štedrí, ale aby dávali vysoké úroky
b) Bohatí na dobré skutky, štedrí
c) Skúpi

3. Čo vzniká z hašterivosti a slovných hádok?
a) Nevzniká nič
b) Pokoj, láska, radosť
c) Závisť, zvady, rúhania

6. Tvrdil Hymeneos, že vzkriesenie už bolo?
a) Áno
b) Nie
c) Neuvádza sa
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čítam - čítaš - čítame...
Milí bratia a sestry!
Dostala sa mi do rúk úžasná kniha od JOYCE MEYER: PREŤAŽENIE.
Našla som ju v najväčšom kníhkupectve a ako som ju chytila do rúk, nevedela som ju
pustiť, kým som ju neprečítala. Je plná Božieho slova, na ktoré sa autorka často odvoláva.
Je tiež plná dobrého životného nastavenia a optimizmu, ktorý každý z nás v tejto zvláštnej
dobe potrebuje.
Ako píše autorka: "Stresovým situáciám sa nevyhneme, ale s Božou pomocou objavíme
spôsob, ako ich zvládať a žiť radostný život v hojnosti, ktorý nám Ježiš získal svojou smrťou na kríži."
Prajem Vám pekné čítanie.
Eva Dudášová

(Pokračovanie zo strany 2)

kresťania máme veľkú pomoc v tomto v modlitbe a to, že sme
v rukách Božích, takže máme nádej, že to všetko skončí
a v očkovaní vidím najreálnejšiu možnú cestu prevencie tejto
choroby.
5. Očkovanie som nebrala ako nutnosť, čiže kvôli práci
a nemala som v tomto ani tlak zo strany zamestnávateľa, naša
pani riaditeľka to nechávala výlučne na každom jednom z nás.
Jediné, čo bolo, že nám vysvetlila svoj postoj v tejto situácii a k
očkovaniu. No rozhodnutie nechávala jedine na nás.
Danka Szekelyová
Pracujem v zdravotníctve ako zubný technik. Aj keď nie som
v priamom kontakte s covidovými pacientmi, stále je tu riziko
možného nakazenia, keďže spracovávam odtlačky, ktoré berie
zubný lekár pacientom priamo z ústnej dutiny – a tam je veľká
„nálož vírusu“. A práve preto bolo pre mňa dôležité dať sa zaočkovať, aby som mohla ďalej robiť svoju prácu bez strachu
z nákazy COVID 19.
Rozhodnutie dať sa zaočkovať prišlo veľmi rýchlo, hneď ako
prišla tá možnosť. Viem, že iba zaočkovaním sa ľudstvo zbaví
tejto „pliagy“.
Je mnoho ľudí aj v mojom okolí, ktorí váhajú, majú strach,
ako zareaguje ich telo na vakcínu. Ale keď zoberiem do úvahy
možné vedľajšie účinky, ako napr. bolesť ruky (ako v mojom
prípade) tak, že človek neudrží pohár v ruke, že ju nevie zvihnúť
a učesať sa, prípadne u niektorých zvýšená teplota a slabosť..., je
to len slabý „odvar“ toho, čo vie narobiť samotná choroba. Takže
radšej zvládnem toto, ako neutíchajúci kašeľ, neznesiteľnú bolesť
hlavy, nezraziteľné horúčky, či byť pripojená na kyslík
v nemocnici a nevidieť svojich blízkych nekonečné týždne. A to
je ten lepší prípad, keď sa človek vráti potom domov. K rodine.
Môj odkaz pre vás? Ak je to len trošku možné, choďte do
toho. Lebo bez očkovania sa tak skoro nestretneme ani v kostole,
ani v skupinke na fare, ani s deťmi na tábore, ani v Chorvátsku
. Chýbate mi.
Maruška Lukáčová
Očkovať sa? Neočkovať? Táto otázka dosť rozdeľuje spoločnosť. Každý sme iný a každý máme na to iný názor. V našej
práci zubného technika sa ľuďom niekedy aj priamo „hrabeme“
v ústach a pracujeme s odtlačkami, kde je často mnoho slín a tým
pádom pre nás zvýšené riziko nákazy. Ako zdravotnícky pracovník som aj ja dostal možnosť zaočkovať sa, ale aj medzi nami,
zdravotníkmi, som túto možnosť využil hneď. Aj svojich kolegov
som musel presviedčať, aby tak urobili. Mnohí váhali a váhajú až
doteraz. Ale mne to príde ako vymodlená vec. Modlíme sa za
koniec pandémie a chceme, aby Pán Boh urobil pre nás nejaký
zázrak, a ak sa nám ponúka možnosť, tak často, z neobjektívnych
príčin, túto možnosť nevyužijeme. Myslím si, že momentálne iná
možnosť nie je. Určite sú ľudia, ktorí musia viac zvažovať riziko
očkovania kvôli zdravotnému stav. No ak vám to zdravotný stav

umožňuje, tak osobne
sa prihováram, aby ste
túto šancu využili.
A to už len kvôli tomu, že vás chcem
vidieť, stretnúť sa
s vami, byť vo vašej
prítomnosti. Je prirodzené mať obavy z neznámeho, ale benefit z očkovania je väčší.
Ja osobne sa cítim oveľa istejší a do určitej miery aj vnútorne
slobodnejší.
Strach z očkovania som nemal, na vedľajšie účinky som nemyslel, ale po prvom očkovaní ma ruka bolela „ako hovädo“ až
do ďalšieho dňa. Žena sa zo mňa smiala. A po druhom očkovaní
som sa smial ja z nej.
Otázku očkovania pre vás osobne skúste mať vyriešenú skôr,
ako príde na vás rad, aby ste nemuseli potom nad tým dlho špekulovať. Zrejme sa očkovaniu v najbližších rokoch nevyhneme,
alebo aspoň väčšina z nás. Som rád, že očkovanie je dobrovoľné,
a preto každý zvážte, čo je pre vás, vzhľadom k zdravotnému
stavu, výhodnejšie.
Som už asi mesiac po druhej dávke vakcíny, a ešte žijem. Môj
zdravotný stav tiež nie je 100 %-ný. Nechcem ho na verejnosti
pretriasať. Ale pre bližšie info kontaktujte www.teamdent.sk .
Držím nám všetkým palce, modlím sa za nás, nech nás Pán
Boh žehná.
Tibor Lukáč
Pracujem ako zdr. sestra v ambulancii 1. kontaktu a keďže
som v teréne už rok, v januári som uvítala možnosť očkovania.
Po 1. dávke ma 2 dni bolela ruka, no do práce som ísť musela.
Bola som vďačná, že som sa mohla očkovania zúčastniť.
Koncom januára som však bola pozitívna. Celkom 5 týždňov
som bojovala s hlienmi, slabosťou tela, ktorá trvala dlho a pridružili sa mi aj hematologické problémy. V tom istom čase bojoval s
covidom môj kamarát. Peťo bol športovec, zdravý 47 ročný
chlap, ktorý zomrel 2.2.2021 na covid. Na jeho pohrebe stáli pri
hrobe jeho 7 a 11 ročné deti a manželka. V decembri Peťo povedal, že keď bude môcť, dá sa hneď zaočkovať. Žiaľ, už nie je
medzi nami.
Preto nerozumiem ľuďom, ktorí sa boja očkovania a dokonca
proti nemu broja. Určite aj ja som mala lepší priebeh, pretože
som mala v sebe 1. dávku vakcíny. 2 týždne po skončení karantény som sa dala zaočkovať 2. dávkou. Iste, to neznamená, že nemôžem mať opäť covid, veď som každý deň v kontakte s ľuďmi,
no urobila som všetko, čo som mohla na svoju ochranu.
Po tom, čo zomrel Peťo, som sa do práce vracala s bázňou, že
sa po covide môžem vrátiť a pracovať, že žijem. Pretože život je
Boží dar.
Preto očkovanie odporúčam všetkým. Nech Vás všetkých,
bratia a sestry, Pán Boh ochraňuje a požehnáva!
Evka Dudášová
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Kým sa zídeme...
V tomto čase by sme s Božou pomocou mali už Výročný
konvent za sebou. Pozreli by sme sa spolu s bratom farárom cez
jeho správu na duchovný život v našom CZ Obišovce, ako sme
tým rokom prešli. Služby Božie, spevokol, mládež, dorast, deti,
krsty, pohreby. Správa za presbyterstvo. A samozrejme hospodárenie. Teda videli by sme požehnanie nášho cirkevného zboru za
minulý rok. Tak, ako vídavame každý rok tak aj tohto roku. Pán
Boh nás požehnal mnohým. Opravili sme strechu na altánku, kde
sme mali 300,- EUR sponzorské. A podarilo sa opraviť aj oporný
múr pod kostolom v Obišovciach.
Keďže žijeme v cirkevnom zbore, vo svojej cirkvi, tak iste
viete aj ako to je. Prežívame s bratom farárom veľkú vďačnosť
Pánu Bohu za všetko prijaté. Naše príjmy boli 30 638,23 EUR;
výdavky boli 38 396,70 EUR, teda vidíte, že sme mali vyššie
výdavky ako príjmy a to o rovných -7 758,47 EUR. Čo sme uhradili z úspor. Najväčší výdavok, a to bolo veľké dielo, za tie roky,
čo sme to plánovali, nakoniec vyšiel v roku 2020. Opravili sme
strechu na fare v sume 34 423,96 EUR z čoho 9 600,- EUR zaplatila Bohu známa rodina z nášho cirkevného zboru. Na účte
máme 13 000,- EUR. Ďakujeme. Poviem to jednoducho, keďže si
pamätám, keď sme na presbyterstve riešili, že tá strecha nie je
kvalitne urobená. Bolo to prvýkrát asi v roku 2004. Konečne.

Ďakujeme vám všetkým, za vaše príspevky a službu v cirkvi, v
našom cirkevnom zbore.
Iste ste zachytili aj to, že Synoda v októbri 2020 schváli zákon
o finančnom zabezpečení ECAV. Bol urobený výpočet pre náš
cirkevný zbor podľa cirkevného zákona a už sme aj vyplatili
3262,-EUR. Mali sme ich už v rozpočte na rok 2020, tak sme
s bratom farárom rozhodli o zaslaní finančných prostriedkov na
príslušný účet ECAV. Podľa podkladov GBÚ na účet už prispelo
50 percent cirkevných zborov ECAV. V tej súvislosti vám chcem
poďakovať za všetko, za modlitby, za to, že sú bratia a sestry,
ktorí roznášajú kázne do schránok, bratom a sestrám, ktorí chodia
a nahrávajú pre nás bohoslužby online. Vám, bratia a sestry, ktorí
ste pomohli komukoľvek, kto to potreboval a ozval sa. Že ste na
modlitbách mysleli jeden na druhého. A ako dozorca, vo vašom
mene ďakujem rodine brata farára za službu, ktorú konajú pre
nás.
Uvidíme, kedy sa zídeme, aby sme sa videli a mohli sa spolu
tešiť, spolu modliť a spievať na chválu nášmu Bohu a počúvať
v spoločenstve Slovo Božie.
Ďakujeme za vašu službu.
Predsedníctvo cirkevného zboru.

(Pokračovanie zo strany 1)

Dnešný deň začínam s Tebou
Počas noci chráni ma Tvoja ruka,
hneď z rána sprevádza ma Tvoja sila.
Skôr než prehovorím slovo k blížnemu
nech znie moja modlitba k Bohu jedinému.
Skôr než by som jedla denný chlieb,
Tvoje slovo uhasí môj smäd.
Aj keď mnoho povinností pred sebou mám,
nie na seba, ale na Teba sa spolieham.
Nech Tvoj plán sa mojím stane,
dôverovať ti budem, Pane, neprestajne.
Daj mi aj dnes Tvojho Svätého Ducha,
nech Ťa moje srdce vždy verne poslúcha.
Daj mi skrze Neho pokoj, múdrosť a radosť,
k zvestovaniu Tvojho evanjelia pohotovosť.
Strach už nemá miesto v mojom srdci,
lebo sa o mňa staráš Ty, Oci!
Viem, že ma bezpodmienečne miluješ
a vo svojom Kráľovstve ma raz vrúcne objímeš.
Dnes chcem však túto Lásku iným niesť,
aby spoznali, že je pravdivá moja zvesť o Bohu, ktorý do života vráti krásu
a napokon má pre nás svoju večnú spásu!

Lucia Hajduková

sa vysmieva z Božieho diela záchrany. To sú prekážky,
ktoré bránia životodarnej Božej milosti vtekať skrze krv
Kristovu do nášho vnútra. Opak sa deje pri druhom zločincovi. Ľútosť, pokánie, bázeň pred Bohom a viera v Jeho
zachraňujúcu moc ho spájajú s trpiacim Spasiteľom
a transfúzia sprostredkujúca omilostenie môže začať. Stačí
krátka pokorou preniknutá modlitba „rozpomeň sa na
mňa...“ a zločinec sa mení na očistené Božie dieťa, ktorému ako rajská hudba, v tom najstrašnejšom položení života, znie prísľub Spasiteľa „dnes budeš so mnou v raji“.
Úžasná transfúzia omilosťujúcej a život meniacej obetnej
krvi.
Možno tomu kajúcemu lotrovi túto šancu závidíme. Ale
nemusíme ostať pri závisti. Ježiš, prv než umrel na kríži,
ustanovil sviatosť, ktorou sa spájame s transfúznou stanicou Golgoty, aby každý mohol mať účasť na spasiteľnej
obeti Kristovej. Je ňou Večera Pánova, o ktorej apoštol
Pavel hovorí: „Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý
lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho?“. Teda
máme aj my kanál, ktorým prúdi Kristova omilosťujúca
krv. Transfúzia očisťujúcej a život pôsobiacej krvi Kristovej je skrze cirkvou prisluhovanú sviatosť ponúknutá každému z nás. Ale nedeje sa ani pri nás automaticky. Musíme odstrániť prekážky, ktoré tomu bránia. Tí, ktorí
k Večeri Pánovej pristupujú v pokání, s kajúcou modlitbou
na perách, vierou spojení so svojim Spasiteľom, sú preniknutí Božou milosťou a ako rajská hudba im znie Pánov
prísľub „vstaň, tvoja viera ťa zachránila“.
Zažil si túto radosť z Božieho omilostenia aj ty? Ak
ešte nie, potom odstráň prekážky, ktoré tomu bránia. Golgota – transfúzna stanica očisťujúcej a k novému životu
zmocňujúcej krvi je ešte stále platnou ponukou aj pre teba.
Mgr. Slavomír Sabol
zborový farár v Marhani
biskup v. v.
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Covid 19
Už viac ako rok žijeme v ťažkej dobe pandémie, Následky opatrení sa prejavujú v rôznych oblastiach
života a aj v zdravotnej starostliktorú je možné podľa niektorých
vosti viacnásobnými odkladmi
porovnať so situáciou počas vojoperačných zákrokov. Vykonávany. Často sa stretáme s vírusom
jú sa operácie iba život ohrozujúCovid-19 a jeho následkami, ktoce. Pacienti čakajúci na zákrok
rý ľudí obťažuje najmä psychictrpia nervozitou, veľkými bolesťaky ale aj finančnými stratami a
mi a obmedzeniami pohybu.
ťažkosťami v mnohých rodinách,
Veríme ale, že pod ochranou Pána
ale najhoršie je, že si berie aj
Boha a zodpovedným prístupom
ľudské životy. Prejavuje sa závšetko prekonáme a život sa vráti
kazmi a obmedzeniami stretávania v každodennom živote, v kostoloch, pri náku- do normálnych koľají.
Jaro Kosturko
poch, v rodinách ale aj pri voľnom pohybe v prírode.

Rozhovor so sestrou farárkou Lenkou Wagnerovou
1. Kde ste študovali a aké je Vaše teologické vzdelanie?
Študovala som v Bratislave na Evanjelickej bohosloveckej
fakulte – odbor evanjelická teológia. Dva semestre VŠ
som absolvovala v Nemeckom meste Erlangen, kde som
sa zamerala predovšetkým na praktickú teológiu, konkrétne pastorálku.
2. Čo Vás oslovilo, že
ste sa dali na takú neľahkú cestu životom?
Odmalička som bola
vychovávaná vo viere
v Boha - modlitba, spev
piesní zo spevníka,
služby Božie. Celá moja rodina bola a je živou
súčasťou nášho cirkevného zboru. Každý deň
som v mojej rodine
zažívala život vo viere
s Kristom a pre Krista, a to ma oslovilo. Veci súvisiace
s cirkvou a s Bohom boli u nás doma vždy na prvom mieste. Bolo pre mňa samozrejmosťou chodiť na detskú besiedku, hodiny náboženstva, po konfirmácii na dorast,
mládež, v dospelosti navštevovať zborový spevokol. Vyučovala som deti na detskej besiedke, bola som vedúcou
dorastu a mládeže. Táto služba ma napĺňala, preto som sa
rozhodla pre teológiu a neľutujem.
3. Počuli sme, že teraz v čase pandémie navštevujete
chorých v nemocniciach. Ako to zvládate a čo všetko
táto služba vyžaduje?
Áno, od januára tohto roku navštevujem chorých na covid
oddelení v Prešove. Zvládam to jedine vďaka Božej pomoci a podpore mojej rodiny. Táto pastorálna služba je náročná a vyčerpávajúca (možno o to viac pre ženu-farárku
a matku zároveň), no v dnešnej dobe nesmierne potrebná
a dôležitá. Náplňou mojej služby v nemocnici je povzbudenie Božím slovom alebo piesňou, modlitba, spoveď

s Večerou Pánovu, rozhovor či len pozorné načúvanie pacientovi. Niekedy aj sprostredkovanie telefonátu s rodinou,
či iná pomoc.
4. Ako sa vyrovnávate s rizikom, že môžete nakaziť
svoju rodinu a svojich blízkych?
Už v minulom roku sme spolu s manželom aj deťmi prekonali covid-19, som tiež proti vírusu zaočkovaná. Pri
každej návšteve na covid oddelení mám oblečený ochranný overal, návleky, dve rúška, štít, 2 páry rukavíc, následne je všetko dezinfikované. Myslím, že riziko nákazy je
minimalizované.
5. Máte v Biblii svoje krédo, ktorým sa riadite?
Celé Božie slovo je mojím krédom. Mám samozrejme
niekoľko mojich obľúbených veršov v Biblii, napr.
„Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila
a moja pieseň. On sa
mi stal spasením.“ (Ž
12, 2)
„Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40)
„My milujeme, lebo
On prv miloval
nás.“(1J 4,19)
6. Čo by ste odkázali
našim čitateľom?
Prajem vám Božím
požehnaním, zdravím,
láskou
a ostatnými
duchovnými
darmi
naplnené Veľkonočné sviatky a veľa radosti zo vzkriesenia
nášho Pána.
Za rozhovor ďakuje Dušan Kosturko, člen redakčnej rady
zborového časopisu Pútnik.
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Modlitebný kalendár CZ Obišovce

Námety pre Vaše osobné modlitby
Zmenili sme sa?
V poslednom čase uvažujem nad tým, či sme sa vplyvom celej tej koronakrízy zmenili, alebo sme ostali takí,
akí sme boli pred ňou. Keď sa to všetko postupne vráti do normálu, aspoň teda dúfam, bude to všetko znova
tak ako pred tým rokom a pol? Všetko sa vráti do starých koľají a bude to tak, ako sme žili, keď sme o korone
ešte netušili? Uvidíme sa na ulici a budeme sa rozprávať alebo sa znova budeme ponáhľať za svojimi povinnosťami a budeme všade hovoriť: Vieš, teraz nemám čas, lebo toľko toho ešte treba urobiť, veľa mi toho zostalo! Alebo poučení osamelosťou a stratou sociálnych kontaktov si budem viac vážiť, že máme okolo ľudí,
s ktorými sa môžeme porozprávať?
Možno niektorým hrozí, že sa budú ponáhľať ešte viac, veď zameškali viac ako rok sedením, zavretí vo svojom dome. Budú to všetko chcieť dobehnúť, dohnať to, o čo prišli.
Alebo sa v nás niečo za ten rok zmenilo? Budeme si viac vážiť to, že môžeme byť s niekým spolu? Budeme
trochu spokojnejší, vyrovnanejší a poučení minulosťou, ktorá nám ukázala, ako málo stačí na to, aby sa tento
rýchly svet zastavil a zavrel nás doma a maximálne obmedzil všetky naše slobody? Hovorí sa, že múdry človek
sa vie niečo naučiť aj z chýb druhých, nie iba z tých svojich vlastných. Čo sa naučíme z toho, čo sme prežili?
Ľudia, ktorí zažili vojnu, vedia, že treba urobiť všetko preto, aby sa už niečo také nikdy nevrátilo. Ale popri
tom sa naučili, že si treba pomáhať, že človek nemôže slepo veriť nejakej propagande, ale že si musí sám vytvoriť názor na to, čo sa deje.
Ale čo by sme sa mohli naučiť z tejto koronakrízy my? Že netreba jesť netopiere, lebo sa môžete nakaziť
vírusom? Veď tie sme nejedli tu na Slovensku ani doteraz. Že máme kýchať do rukáva? Alebo, že keď si chorý, napríklad nachladený, môžeš chodiť po ulici s rúškom a nikto ťa nebude považovať za blázna?
Mám trochu strach z toho, že sme sa veľa nenaučili ani nezmenili. Práve tá situácia v ktorej sa nachádzame,
mnohých tlačí v túžbe po tom, aby sa vrátilo všetko, čo bolo pred tým. Neboli sme pred tým spokojní, ale dnes
si myslíme, že keby to bolo ako pred tým, už spokojní budeme. Mám obavy z toho, že po vyše roku boja
s pandémiou sa ľudia nenaučia vôbec nič a že keď to najhoršie prehrmí, my budeme takí istí, ako sme boli doteraz. Lenže to je ten najhorší scenár, aký si môžeme predstaviť.
Ako dlho nám vydrží radosť z toho, že sa budeme môcť znova stretnúť v kostole? Ako dlho nám vydrží radosť z toho, že nebudeme musieť nič nosiť na tvári a budeme znova ľahšie spoznávať ľudí na ulici?
Ako dlho nám vydrží ohľaduplnosť jedného voči druhému? Ako veľmi si budeme vážiť, že môžeme druhému človeku podať ruku bez toho, žeby sme hneď v ten moment nemuseli myslieť na dezinfekciu? Koľko nám
tieto malé radosti, po ktorých teraz tak veľmi túžime, vydržia?
Musím sa priznať, že som pri sebe zbadal, že som sa aj niečo naučil. Ale nie je to veľmi dobré. Naučil som
sa pokojnejšie prijímať zlé správy. Počul som toľkokrát, že na Slovensku za jeden deň zomrelo okolo 100 ľudí,
že ma to dnes už nerozruší. Nenastraší ma to, neudivuje. Pripadá mi to už ako normálna správa, ktorá prichádza
jedným uchom dnu a druhým von bez toho, aby vo mne vyvolala nepokoj. Keď začalo denne na covid zomierať cez 100 ľudí bol to šok. Každý deň som sledoval čísla a bol som šokovaný a prestrašený. Ale vydržalo mi
to len niekoľko týždňov. Postupne som tie čísla prestal sledovať. Lenže oni sú stále také vysoké a také šokujúce. Ale zvykol som si. Naučil som sa ľahostajnosti.
Stvrdli sme a zmenili sme sa na kamene? To bude naše poučenie z tejto už vyše roka trvajúcej krízy? Hovorí
sa, že človek si zvykne aj na šibenicu. Je toto zmysel toho celého, zvyknúť si na zlé? Prial by som si, aby si
ľudia uvedomili, akí sú bezmocní a stratení a ako veľmi potrebujú Božiu pomoc a Božiu blízkosť. Aby pochopili, že sú na Boha odkázaní.
Chcel by som od nás príliš veľa?
Modlime sa:
 za to, aby sme sa zmenili k lepšiemu, aby nás to, čo sme prežili, poznačilo v tom dobrom slova zmysle
 aby sme mali cit pre trápenie a bolesť druhých
 aby sme stále dokázali plakať s plačúcimi
 aby sme boli stále ohľaduplní a neriskovali svoje zdravie ani zdravie iných
 aby sme si vážili jeden druhého, neodsudzovali iných, skôr sa ich snažili pochopiť
 aby sme boli vďační za ľudí, ktorých máme okolo seba, aj keď to, že sme dlho spolu zavretí doma, vedie
k častejším konfliktom
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Rozpis služieb Božích

1.4.2021
2.4.2021

Zelený štvrtok
Veľký Piatok

online
online

4.4.2021

Veľkonočná nedeľa

online

5.4.2021

Veľkonočný pondelok

11.4.2021

1. nedeľa po Veľkej noci

online
Drienovská Nová Ves
Obišovce
Trebejov
Kysak
Obišovce
Drienovská Nová Ves
Trebejov
Obišovce
Kysak
Drienovská Nová Ves
Obišovce
Trebejov
Suchá Dolina
Kysak
Obišovce
Drienovská Nová Ves
Lemešany
Kysak
Obišovce
Trebejov
Obišovce
Drienovská Nová Ves
Suchá Dolina
Obišovce
Trebejov
Kysak
Obišovce
Kysak
Obišovce
Drienovská Nová Ves
Lemešany
Trebejov
Obišovce
Kysak
Drienovská Nová Ves
Obišovce
Trebejov
Kysak
Obišovce
Drienovská Nová Ves
Trebejov
Obišovce
Kysak
Kysak

18.4.2021

25.4.2021

2.5.2021

2. nedeľa po Veľkej noci

3. nedeľa po Veľkej noci

4. nedeľa po Veľkej noci

9.5.2021

5. nedeľa po Veľkej noci
Deň matiek

13.5.2021

Vstúpenie Krista Pána
na nebo

16.5.2021

23.5.2021
24.6.2021

30.5.2021

6.6.2021

13.6.2021

20.6.2021

27.6.2021

Nedeľa po Vstúpení

1. slávnosť svätodušná
2. slávnosť svätodušná

Svätá Trojica

1. po Sv. Trojici

2. po Sv. Trojici

3. po Sv. Trojici

4. po Sv. Trojici

29.6.2021 Sviatok ap. Petra a Pavla

8:00
9:30
11:00
8:00
9:30
11:00
8:00
9:30
11:00
8:00
9:30
11:00
14:00
8:00
9:30
11:00
14:00
9:30
18:00
8:00
9:30
11:00
8:00
9:30
11:00
9:30
18:00
8:00
9:30
11:00
14:00
8:00
9:30
11:00
8:00
9:30
11:00
8:00
9:30
11:00
8:00
9:30
11:00
18:00

Spoločné bohoslužby duchovných Košického seniorátu

Sk 5,27–32; Zj 1,4–8

Sk 9,1–6; Zj 5,11–14

Sk 9,36–43; Zj 7,9–17

Sk 11,1–18; Zj 21,1–6

Sk 16,9–15; Zj 21,10.22–22,5

+VP; Sk 16,16–34; Zj 22,12–17. 20–21
+VP
+VP
+VP
+VP

+VP

+VP
Iz 55,10–13; 1K 15,51–58

1Kr 8,22–23.41–43; Gal 1,1–12

1Kr 17,17–24; Gal 1,11–24

2Sam 11,26–12,10.13–15; Gal 2,15–21

