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Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci.  
(Alebo: KRESŤANIA NA DOVOLENKE) 1. Kor 4:20 

A sú tu vytúžené, dlho a netrpezlivo 
očakávané dva magické mesiace - 
júl a august. Čas prázdnin a dovo-
leniek. Konečne! Cez prázdniny a 
dovolenky si zvyčajne doprajeme 
viac, ako inokedy. Na dovolenke sa 
predsa šetriť nemá. A občas tiež 
popustíme uzdy svojmu správaniu 
a správame sa úplne bezuzdne. 
Veď raz začas si treba vyhodiť z 
kopýtka. Na um mi prichádza scé-
na z jedného filmu, myslím, že šlo 
o vydarený komediálny seriál Ši-
mon a Matúš. Pri jednej z neustá-
lych bitiek kňaz Šimon zbožne po-
zrel hore k Bohu a povedal: Bože, 
teraz si beriem dovolenku. A začal 
svojho nepriateľa mlátiť hlava-
nehlava. Vlastne hlava-hlava, lebo 
väčšinou trafil celkom presne.  
Nasledujúce riadky však môžu 
mnohých z vás sklamať. Náš šéf, 
Pán Boh nám z kresťanského živo-
ta totiž žiadnu dovolenku nedáva! 
Kresťanmi máme byť vždy a všade 
a za akýchkoľvek okolností. Vo vie-
re neexistuje žiadne "vyhodenie si 
z kopýtka". Kresťanstvo totiž nie je 
to, čo robíme. Kresťanstvo je to, 
kým sme.  
Neraz sa nám stáva, že si svoje 

kresťanstvo chceme "odpracovať" 
a potom si vziať dovolenku. Prípad-
ne chceme byť kresťanmi v nedeľu, 
v kostole. A svoje kresťanstvo, svo-
ju vieru v kostole zamykáme. Však 
o týždeň znova prídeme a opráši-
me ju. Nejde o novodobý problém.  
Už apoštol Pavel bol nútený napí-
sať kresťanom v Korinte, že Božie 
kráľovstvo nie je v reči, ale v moci. 
 Reagoval na podobné správanie 
sa ľudí, ktorí mali plné ústa viery a 
kresťanstva, no ich život bol ďaleko 
od života kresťana. Boli to kresťa-
nia na dovolenke.  
Božie kráľovstvo však nie je o pek-
ných zbožných rečiach. Božie krá-
ľovstvo je v moci. V moci Svätého 
Ducha, ktorý mení ľudské životy, 
ktorý zo zlých hriešnych ľudí robí 
ľudí láskavých a milujúcich. Ktorý z 
ľudí panovačných robí ľudí pokor-
ných a slúžiacich. Milí priatelia, pra-
jem vám všetkým príjemné leto, 
prázdniny a dovolenky. A nezabud-
nite, že kamkoľvek pôjdete, vaše 
životy majú byť svedectvom o veľ-
kosti Božej moci, ktorá zmenila aj 
váš život. Lebo Božie kráľovstvo 
nie je v reči, ale v moci.  

Daniel Mišina, zborový farár 

Kontakt: 
Evanjelický farský úrad 

Obišovce 186 
044 81 

 
tel: 055/6991 795  

mobil: 0903 648 359 
email: misina@pobox.sk 

POĎTE S NAMI DO RAJA!!! 
Ak máš vek 12 rokov a viac, tak sa prihlás na letný tábor, ktorý organi-
zuje Spoločenstvo evanjelickej mládeže v Obišovciach. Prežijeme po-
žehnané chvíle, priateľstvá a naučíme sa niečo o Božích zasľúbeniach.  
Dátum: 19.-23. júla 2004 
Miesto: Zborový dom Smižany 
Cena: 800.-Sk (druhý súrodenec 700.-Sk, každý ďalší 600.-) 
Odchod: 19. júla, pondelok – z Kysaku vlakom o 7:41 
Príchod: 23. júla, piatok – do Kysaku, vlakom s príchodom o 20:54 
Záväzné prihlášky je potrebné odovzdať na faru do 4. júla.  

Tajnička: 
Na „pokonfirmačke“ boli za 
prísnych opatrení vyloso-
vaní títo výhercovia: Ivana 
Gaľová; Aneta Kižlinová; 
Michaela Sekerová. Výher-
com blahoželáme!!!! 
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POSVIACKA NOVEJ FARY 
Pre mnohých bola sobota 5. júna 2004 bežným víkendovým dňom. No pre veriacich z Obišoviec bol 
tento deň slávnostným a historickým. V tento deň tu totiž bola do užívania odovzdaná nová farská 
budova.  
Myšlienkou postaviť novú faru sa po prvý krát zaoberal zborový konvent na svojom zasadnutí začiat-
kom roka 1995 pod vedením brata farára Ladislava Fričovského, zborového dozorcu Dušana Čopa 

a námestného dozorcu Imricha Mazá-
ka. Základný kameň bol posvätený v 
roku 1996 vtedajším seniorom Košic-
kého seniorátu Igorom Mišinom. Hru-
bá stavba bola dokončená v roku 
1998. Neskôr boli osadené okná a 
začali sa práce vo vnútri budovy. V 
zápase s nedostatkom financií na do-
končenie nám pomohli najmä naši 
dobrodinci z Nemecka, ale tiež cirkev-
né zbory zo seniorátu a okolia, kde 
sme vykonali zbierky. Mnohé zbory, 
ale aj jednotlivci nám pomohli oferami, 
darmi, či pôžičkami. Z iniciatívy domá-
ceho brata farára Ladislava Fričov-
ského sa v cirkevnom zbore rozbehla 
akcia "10.000". Zbierkou pomohli aj 
veriaci z miestnej rímsko-katolíckej 
farnosti. Všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli ku tomu, aby sa 
dielo zdarilo patrí srdečná vďaka. 
Po dlhej ceste a mnohých problémoch 
spojených s výstavbou bola sobota 5. 
júna 2004 pre veriacich z Obišoviec 
dňom D. Za účasti predsedníctva Vý-

chodného dištriktu, Košického seniorátu, predsedníctiev cirkevných zborov Košického seniorátu a 
ďalších vzácnych hostí bola vykonaná posviacka novej fary. Počas slávnostných služieb Božích 
zhromaždenie pozdravil aj bývalý obišovský farár a iniciátor stavby Ladislav Fričovský, ktorý v sebe 
nezaprel svoju poetickú dušu a ku tejto príležitosti zložil báseň "Na počiatku bolo zbožné prianie". 
Prítomných pozdravil tiež katolícky brat farár Juraj Valluš, starosta Obišoviec Peter Kišiday, brat fa-
rár Tibor Žiak, ktorý v Obišovciach pôsobil, dozorca Východného dištriktu Ing. Ján Paciga, PhD; a 
seniorálny dozorca Ing. Dušan Petro. Ku vzácnym hosťom patrili tiež ďalší bratia farári, ktorí v Obi-
šovciach pôsobili: Milan Sokol a Ján Gajdoš. Najmä pre starších členov nášho zboru bolo stretnutie 
s týmito bratmi farármi veľmi dojímavé.  

Spevácky súbor KYSAČANKA 

Igor Mišina, biskup VD Starosta Obišoviec odovzdáva dary 

Oznamy: 
• Viacerí z vás žiadajú o kópie nedeľných kázní. Radi by sme tejto požiadavke vyhoveli, no 

z praktických dôvodov nie je možné zabezpečiť dostatok kópií v nedeľu. Preto, ak niekto má 
záujem o kópiu kázne, dajte vedieť na farský úrad, prípadne poproste svojich presbyterov 
a my vďačne zabezpečíme dostatok kópií pre každého. Kázne z danej nedele vám budú doru-
čené vždy v priebehu nasledujúceho týždňa.  

 
• Ďakujeme všetkým, ktorí vyplnili evidenčné listy. Údaje sú postupne prepisované do počíta-

ča. Veríme, že novšie a podrobnejšie údaje pomôžu ku lepšej a efektívnejšej službe v našom 
cirkevnom zbore.  

 
• Na 9. Dištriktuálny deň Východného dištriktu, ktorý bude v nedeľu 25. júla v Spišskej Novej Vsi 

nebudeme objednávať autobus, nakoľko existuje dobré vlakové spojenie z Kysaku. V našom 
cirkevnom zbore budeme mať služby Božie v sobotu večer 24. júla, aby sme sa v nedeľu mohli 
zúčastniť tohto podujatia.  
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KONFIRMÁCIA 
V nedeľu, 23.mája sa v našom cirkevnom zbore uskutočnila sláv-
nosť konfirmácie. Svoju krstnú zmluvu potvrdilo 7 mladých ľudí - 4 
chlapci a 3 dievčatá. Naša redakčná rada poprosila jedného z 
nich, Vladimíra Hajduka, aby nám napísal o svojich dojmoch. 
 
“Konfirmáciu som si predstavoval ako niečo strašné, na čo budem 
chodiť dva roky a budem sa tam strašne nudiť. Určite si to myslí 
každý, kto ešte konfirmáciu nezažil. No môžem povedať, že je to 
presne naopak. Je tam veľa zábavy. Takú ukážku toho, čo sa na 
konfirmačnej príprave deje ste mohli vidieť na tohoročnej konfir-
mačnej slávnosti, ktorá sa mi veľmi páčila. Asi preto, že to bola 
moja konfirmácia. Bola vážne super! Až nato, že ja som neposed-
ný človek, a počas slávnosti som musel jednu hodinu prestáť a 
druhú presedieť. Slávnosť sa mi páčila aj preto, lebo od rodičov 
som dostal veľa darčekov. Ale to nebolo to hlavné. Hlavné bolo 
to, že som potvrdil svoju krstnú zmluvu a stal sa dospelým čle-
nom cirkvi.” 
         Vlado Hajduk 

Slávnosti sa zúčastnil aj brat konse-
nior Dušan Havrila, ktorý našich kon-
firmandov pripravoval počas prvého 

roka ich konfirmačnej prípravy 

1.Čím ste chceli byť ako dieťa? 
Vždy som chcel byť vodič, ako môj o-
tec. 
2. Prečo ste sa rozhodli práve pre 
funkciu dozorcu? 
Myslím, že môjmu rozhodnutiu pred-
chádzal návrh bratov a sestier z nášho 
CZ. A ja som súhlasil. 
3. Čo vám tento post priniesol, čo 
naopak vzal? Urobili by ste rovnaké 
rozhodnutie aj dnes? 
Priniesol mi prácu a vzal mi voľný čas. 
Teda, mám ho menej. Ale iste by som 
sa rozhodol rovnako aj dnes. Lebo nie 
ja som si vyvolil Boha, ale Boh mňa, a 
to je zodpovednosť. A rovnako som Bo-
hu vďačný za všetko. 
4. Posviacka fary je už za nami. Aké 
máte ďalšie plány do budúcnosti s 
CZ Obišovce? 
No, na fare je ešte dosť práce. Treba dokončiť nie-
ktoré veci a dať do poriadku strechu. No a plá-
ny???  Stačí, ak budeme mať uši na počúvanie, čo 
Duch Boží hovorí nášmu cirkevnému zboru. 
5. Aký je podľa vás CZ Obišovce?  
Máme úžasných presbytrov a presbyterky. To sa 
prejavuje pri rozhodovaniach na zasadnutiach a 
spolupráci. Sme trochu rozťahaní, geograficky, ale 
spájajú nás modlitby. Máme úžasnú mládež, ktorá 
má chuť do práce.  
6. Nedávno vám vyšla zbierka básní (Do údolia, 

pozn. red.). Čo vás k tomu viedlo? 
Plánujete v budúcnosti vydať aj ďal-
šie? 
K ďalším zbierkam, ak Boh dá, tak áno. 
No zatiaľ - a to je veľa! - mám túžbu. K 
prvej zbierke ma viedla malá kôpka to-
ho, čo je v zbierke. Nemyslím si, že by 
sa to zrodilo len tak. Poézia (nie red-
bull) dáva krídla a ja rád lietam. 
7. Ako najradšej trávite svoj voľný 
čas? 
Len tak leňoším (ak je čas). No nie dl-
ho, lebo potom sa človek ťažko vracia 
do práce. Rád čítam a píšem, no a 
spím (čím ďalej tým menej). 
8. Ktoré miesto by vám najviac vyho-
vovalo na dovolenku s rodinou a pre-
čo? 
Tichá chata v lese. 

9. Ste, tak ako v zbore, rovnako aktívny aj do-
ma? Máte nejakú obľúbenú domácu prácu - ak 
áno, ktorú a prečo? 
Asi nie, ale som vďačný Pánu Bohu za rodičov, 
ktorých máme pri sebe, lebo sa môžem venovať 
práci pri vrtuľníkoch a aj v cirkvi. Ale aj doma po-
máham. 
10. Ktorú vlastnosť si na ľuďoch ceníte naj-
viac? 
Úprimnosť a zodpovednosť. 
11. Čo je vaším najväčším snom? 
Je toho veľa. Spolieham na Božiu pomoc. 

ROZHOVOR S NAŠIM ZBOROVÝM DOZORCOM 
V dnešnom čísle Vám chceme predstaviť nášho zborového dozorcu. Ing. Ján Brozman (36) je ženatý, s 
manželkou Zuzanou má 2 dcéry - Zuzku (13) a Lenku (2). Medzi jeho koníčky patrí čítanie, písanie a 
samozrejme letectvo. 
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STRETNUTIE EVANJELICKEJ MLÁDEŽE KOŠICKÉHO SENIORÁTU 
Mám hodnotu, práve pod týmto heslom sa 
nieslo stretnutie mládeže, ktoré sa uskutočnilo 
2.mája v sále kultúrneho domu v Kysaku. 
Hneď v úvode všetkých privítal a pozdravil 
Ján Brozman, zborový dozorca obišovského 
cirkevného zboru, Rastislav Eštvanik, starosta 
Kysaku a prostredníctvom video-nahrávky aj 
Samuel Linkesch, senior košického seniorátu. 
Moderovaním programu sa zhostila košická 
mládež.  
Aby návštevníci stretnutia neboli len pasívny-
mi divákmi, svoje zručnosti si mohli vyskúšať 
v troch súťažných disciplínách. Kto dlhšie vy-
drží v stojacom sede opretý o stenu, znalostiach Biblie a prevliekaní papiera cez celé telo. Po týchto 
hrách nasledovala scénka v podaní košickej mládeže, v ktorej priblížili podobenstvo o márnotratnom 
synovi a ktorým chceli poukázať na to, že náš nebeský Otec je milujúcim a odpúšťajúcim Pánom, pre 

ktorého každý človek má hodnotu.  
Na uvedený príbeh mal krátke zamyslenie aj brat farár 
Stanislav Kocka, ktorý povzbudil prítomných vo viere v 
Pána Boha. Počas programu sme počuli svedectvo Ja-
kuba, mládežníka z Gelnice. Hudobnú časť zabezpečo-
vala mládežnícka skupina z Beniakoviec, ktorá obohatila 
celé stretnutie svojimi chválami.  Srdečná vďaka patrí 
všetkým, ktorí sa podieľali pri organizácii tejto akcie, ale 
najmä Pánu Bohu, ktorý požehnal aj toto stretnutie mla-
dých ľudí.       

 Tomáš German 

13. Podaril sa vám už nejaký zaujímavý trapas? 
Boli sme pripravený raz v zime ešte na základnej 
škole, že zguľujeme dievčatá, keď vyjdú z jedálne, 
lenže vyšla prvá pani učiteľka. 
14. Čoho v živote sa bojíte najviac?  
Bojím sa všetkého, ale modlím sa. 
15. Máte nejakú vlastnosť, ktorú by ste na sebe 

chceli zmeniť, alebo ste spokojný taký, aký 
ste?  
Viem, že som zlý, ale polepším sa. Sľubujem. 
16. Ako by ste sa ohodnotili 3 vetami? 
To nechám na iných.  
 Ďakujem za rozhovor a prajem vám veľa úspe-
chov v osobnom i pracovnom živote.     

 - zt - 

Rozhovor.....pokračovanie zo str. 3 

Organizačný tím 

POĎAKOVANIE 
Drahí bratia a sestry. Som vďačný Pánu Bohu, za všetko čo sme mohli na našej fare urobiť až do chvíle po-
svätenia. Ďakujem Mu za vás všetkých, ktorí ste ochotne prichádzali a trávili čas pri rôznych potrebných prá-
cach. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste, či už finančne, koláčmi, ale aj organizačne prispeli k peknej slávnosti, 
ktorá – ako povedal br. farár sa iste zapíše do dejín nášho zboru, ako jeden z vážnych míľnikov. Tiež chcem 
poďakovať ochotným bratom a sestrám z Rímsko katolického cz z Obišoviec, ako aj z Kysaku za ich finan-
čnú pomoc. Ďakujem všetkým za modlitby, ktoré iste Pán Boh vypočul. Na presbyterstve som vyslovil pros-
bu o odpustenie, ak pri tejto práci došlo k ukrivdeniu, či ublíženiu, alebo by niekto cítil sklamanie pre niektoré 
rozhodnutia. Rovnako prosím aj vás všetkých o odpustenie. Boli a sme vďační za návrhy, alebo nápady 
z vašej strany, ale rozhodnutie musí byť jedno a tak sa aj dialo. 
To čo je pred nami, to verím, s Božou pomocou zvládneme. Čaká nás práca na oprave kostola v Trebejove, 
oprava strechy na kostole v Kysaku no a práce na starej fare, ktorú musíme udržiavať, aby nám neschátrala 
tak, že nebude použiteľná. Ešte toto leto musíme dať do poriadku niektoré časti na streche fary – poprosili 
sme už br. Szekelyho, ktorý prisľúbil odbornú pomoc. Táto skúsenosť v našom cirkevnom zbore nám s br. 
farárom ukázala, že máme ochotné srdcia k službe v cirkvi a teda máme „kapitál“, s ktorým môžeme rátať. 
No rátame najmä– a tak sa prosím vás modlite – v plnej dôvere v Božiu pomoc. Prajem vám hojnosť Božej 
milosti. „Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad vami.“ Ž 90,17 

      Dozorca CZ Ján Brozman     
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V sobotu, 1. mája sa konalo 5. valné zhromažde-
nie Spoločenstva evanjelických žien v Evanjelic-
kom kostole na memorandovom námestí v Marti-
ne. Za Obišovský evanjelický cirkevný zbor sme 
sa tohto stretnutia zúčastnili 
dvaja - sestra Vereščáková 
z Kysaku a brat Gdovin z 
Drienovskej Novej Vsi. 
Celé valné zhromaždenie sa 
nieslo v duchu biblického 
verša "Jednota ducha vo 
zväzku pokoja" (Ef 4,3) - v 
Európskej únii, ktorej čle-
nom sme sa stali od 1. mája 
2004. Dopoludnia predsed-
níčka SEŽ, Mgr. Daniela 
Horínková prečítala správy 
o práci žien vo všetkých seniorátoch ECAV na 
Slovensku. Práca žien Košického seniorátu bola 
hodnotená kladne. Osobitnú pochvalu dostali že-
ny z Obišovského cirkevného zboru za venovanú 
finančnú čiastku na dokončenie novej fary, ktorú 
získali vianočným spevom a pozdravom v našich 
domácnostiach; rovnako v matkocirkevnom zbore 

tak aj na fíliách. Počas obeda sme spolu - ženy 
Košického seniorátu - boli na Martinskom cintorí-
ne navštíviť hroby našich národovcov. Popoludní 
sa konali sviatočné služby Božie s Večerou Páno-

vou, ktorú prislúžil dôstojný 
brat generálny biskup ECAV 
Július Filo a sestry farárky z 
jednotlivých cirkevných zbo-
rov. Kázňou slova Božieho 
poslúžila Mgr. Gertrud Dorn, 
vedúca práce žien Gustáv-
Adolf-Werku vo Wurttember-
gsku. 
Stretnutia sa zúčastnili aj 
sestry z Juhoslávie, Poľska, 
Slovinska a Sliezska. Na zá-
ver sme sa rozlúčili podaním 

rúk, pričom nám v ušiach zneli slová dôstojného 
brata generálneho biskupa Júliusa Fila - "prineste 
si požehnanie z tohto stretnutia do Vašich rodín a 
cirkevných zborov." Za to požehnané stretnutie 
buď Bohu vďaka! 

Ružena Vereščáková 

TEST A OPEKAČKA 
Asi všetci viete, že v sobotu, 15.5.2004, 
sme my konfirmandi  sklonili svoje hlavič-
ky nad test. Obsahoval 100 otázok. Kto 
mal menej ako 60, neprešiel. Našťastie 
prešli všetci. Písali sme ho v kostole. Na 
tých naklonených laviciach sa písalo tro-
chu divne, ale dalo sa.  
Keď všetci dopísali, odviezli sme sa pod 
les. Odtiaľ sme po 4 skupinkách vyrazili 
cez ten les k ohňu. Počas cesty sme mali 
4 zastávky, na každej bol jeden (alebo 
dvaja) mládežník a dal nám 5 otázok, 
spolu 20. Tí, ktorý sa k ohňu dostali za 
najkratší čas a mali správne zodpoveda-
né otázky, dostali čokoládky a špekačky, 

ostatní špekačky. Samozrejme opekanej. Mládežníci pre nás pri-
pravili aj hru s originálnym názvom "Hutututu". Spočívala v tom, 
že proti sebe bojovali 2 skupiny. Na zemi bol naznačený obdĺžnik 
rozdelený na dve polovice a v každej bola jedna skupina. Tá prvá 
vyslala jedného svojho člena k tej druhej. On musel stále hovoriť 
"hututututu....." a keď sa jedného z druhej skupiny dotkol, musel 
sa hneď dotknúť svojej polovice. Ak sa dotkol svojej polovice, vy-
padol ten z druhej skupiny, ktorého chytil. Ak ho druhá skupina 
chytila a on prestal hovoriť hututututu..., tak vypadol on.  
Bolo to super. Iste boli všetci spokojný. Chcela by som sa poďa-
kovať za všetkých konfirmandov mládežníkom, bratovi farárovi a 
jeho manželke, že pre nás toto všetko pripravili. Určite na to nik 
nezabudne. 
                                                                   Zuzana  Brozmanová  

JEDNOTA DUCHA VO ZVÄZKU POKOJA 



 
6            Pútnik           2/2004 

Dátum Príležitosť Čas Miesto Poznámka 
27.6.2004 3. po Trojici 8:30 Drienovská Nová Ves   

   10:00 Obišovce   
  Ekumenická bohoslužba 16:00 Kysak rím. kat. kostol 

29.6.2004 Peter a Pavol 17:30 Obišovce  

   18:30 Kysak   
  4.7.2004 4. po Trojici 8:30 Trebejov   

  10:00 Obišovce  + VP 

   14:00 Lemešany   
 5.7.2004 Cyril a Metod + Ján Hus 8:30 Kysak  

   10:00 Obišovce   
 11.7.2004 5. po Trojici 8:30 Trebejov  

   10:00 Obišovce   
  14:00 Drienovská Nová Ves  

 18.7.2004 6. po Trojici 8:30 Kysak   

   10:00 Obišovce  

  14:00 Suchá Dolina  

24.7.2004 7. po Trojici 17:30 Obišovce  !!! sobota !!! 
   18:30 Drienovská Nová Ves  !!! sobota !!! 

 25.7.2004 9. Dištriktuálny deň VD 9:30 Spišská Nová Ves  Pozývame!!! 
 1.8.2004 8. po Trojici 8:30 Kysak   

   10:00 Obišovce  + VP 

  14:00 Lemešany  

 8.8.2004 9. po Trojici 8:30 Trebejov   
   10:00 Obišovce   
  14:00 Drienovská Nová Ves   

15.8.2004 10. po Trojici – Kajúca 8:30 Kysak  + VP 

   10:00 Obišovce  + VP 

  14:00 Suchá Dolina  

22.8.2004 11. po Trojici 8:30 Drienovská Nová Ves  

   10:00 Obišovce  

   14:00 Trebejov   
 29.8.2004 12. po Trojici 8:00 Suchá Dolina   

   10:00 Obišovce   
  14:00 Kysak  

5.9.2004 13. po Trojici 8:30 Kysak   
   10:00 Obišovce  + VP 

   14:00 Lemešany   
12.9.2004 14. po Trojici 8:30 Trebejov   

   10:00 Obišovce   
   14:00 Drienovská Nová Ves   

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


