
 

 

Konečne je to tu! Leto a čas prázdnin. Je síce pravda, že pracujúci si už leto veľmi neužijú, ale hlavne pre žiakov a 
študentov je to ten najlepší čas. Všetci sa tešia na nových kamarátov, skvelé zážitky, ideálne spojené s vodou. Všetci do 
jedného plánujú počas týchto dní, kedy slnko takmer nezapadá, aj nejakú tú dovolenku.  

S rodičmi sme väčšinou chodievali do rôznych kútov Slovenska a párkrát aj po Európe. Počas vysokej školy a po nej 
sa mi podarilo zájsť aj na trocha exotickejšie miesta a určite je ešte veľa miest, ktoré by som rád videl a mnoho kultúr, 
ktoré stojí za to spoznať.  

Pri cestovaní je dôležité, aby sme nezabudli, odkiaľ sme prišli, kam ideme a vždy je potrebné sa preukázať dokladom 
totožnosti. V živote mávame viaceré identity, ktoré určujú kým vlastne sme. V práci sme tými, ktorí preberajú úlohy, 
plnia plány a poskytujú služby či vyrábajú a predávajú tovar. Niektorí sú ešte študentmi s domácimi úlohami, skúškami 

a testami. Taktiež sme priateľmi pre svojich blízkych a 
každý na seba preberá aj identitu dieťaťa, rodiča, partnera 
či partnerky, prípadne starého rodiča. To, kým sme, 
ovplyvňuje naše okolie rovnako, ako aj naše rozmýšľanie o 
sebe samom.  
A práve pri rozmýšľaní nad identitou sa mi v hlave vynoril 
obraz cestovného pasu. Každý sme občanom nejakej kraji-
ny, máme vlasť a tá určuje jazyk, ktorý používame, menu, 
ktorou platíme a neraz vytvára aj obraz o nás medzi inými 
národmi.  
Tí, ktorí uverili a Ježiš sa stal Pánom ich života, sa okrem 
iného môžu tešiť aj z toho, že ich mená sú zapísané v knihe 
života a stali sa plnohodnotnými občanmi nebeského krá-
ľovstva. Biblia dokonca opisuje, že sme sa stali Božími 
dcérami a synmi.  
Snažím sa predstaviť si nejaké ideálne miesto pod slnkom, 
kráľovstvo dokonalosti, kde všetko krásne funguje a ja 
smiem byť jeho občanom, ba dokonca vierou sme synmi/

dcérami toho Najvyššieho (pozri 1.Jan4,4 alebo Gal.3, 26...). Aké neuveriteľné!  
Zrazu spoznávanie krajov tohto sveta naberá úplne iné rozmery a ciele. Viem, kam smerujem, kde je moje miesto a 

KTO ma tam čaká. Pravdou je, že tak, ako pri každom cestovaní potrebujete okrem zbaleného oblečenia, opaľovacieho 
krému, plaviek, zubnej kefky a čo ja viem čoho všetkého, určite ešte aj pas. Ten, ktorý vás dostane do nebeského krá-
ľovstva, musí mať pečiatku podpísanú Ježišovou krvou. Jedine “po známosti” s Ním vás pustia do tej najúžasnejšej kra-
jiny, ktorú som si nechal na koniec môjho cestovného zoznamu. Veľmi sa tam teším a vďaka Kristovi už teraz mám 
pripravené miesto. Ak neviete, či tam budete tiež, je najvhodnejší čas spraviť si tam rezerváciu už teraz. Stačí začať 
komunikovať s nebeským Otcom, on sa na nás teší, lebo... naša vlasť je v nebesiach (Fil.3,20).  

Ján Havrila 
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Viete, čo je... konfirmácia? 
 
Možno táto otázka znie pre niektorých až trochu humorne, 

veď všetci sme prešli v detstve  dvojročnou konfirmačnou prípra-
vou, ktorá vyvrcholila konfirmačnou slávnosťou. Je to aj jedna 
z prvých otázok v konfirmačnej knižke, a ak ste sa aj na konfir-
máciu poctivo nepripravovali, predsa len, túto otázku by ste asi 
zvládli aj dnes. 

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mladých ľudí 
medzi dospelých členov cirkvi, a to na základe dvoch predpokla-
dov: a/ osobného vyznania viery, b/ 
potvrdenia krstnej zmluvy. 

Konfirmácia ma rôznu podobu 
v mnohých cirkvách. Existuje v Refor-
movanej cirkvi veľmi podobne ako u 
nás, ale aj Rímsko-katolícka cirkev pou-
žíva tento spôsob vyučovania mladých 
ľudí. Poznáme to pod pojmom birmov-
ka. Podľa učenia Rímsko-katolíckej 
cirkvi je birmovanie sviatosť, v ktorej sa 
udeľuje Duch Svätý. Je dôležité, aby 
birmovanie udeľoval človek, vysvätený 
biskupom s apoštolskou postupnosťou. 
Luther birmovku ako sviatosť zamietol 
preto, lebo nemá priamu oporu v Božom slove. Udeľovanie Du-
cha Svätého je u nás spojené s krstom svätým.   

Podobu konfirmácie nájdete aj v židovstve. Volá sa to Bar 
micva. Je to označenie pre nábožensky dospelého chlapca, ktorý 
je po dovŕšení 13 rokov prijatý za plnoprávneho člena nábožen-
skej obce. Od tejto chvíle je povinný dodržiavať všetky nábožen-
ské prikázania. Najdôležitejším bodom rituálu je prvé pozvanie 
k čítaniu Tóry v synagóge. 

Priamy popud ku konfirmácii dal ešte Luther v roku 1523. 
Išlo o to, aby sa deti skôr, ako prvýkrát pristúpia k Večery Páno-

vej naučili niečo o tom, čo cirkev učí a spoznali základné biblic-
ké pravdy. 

Samotná konfirmácia sa na Slovensku zrodila pod vplyvom 
pietizmu. Prvý záznam o konfirmácii máme od bratislavského 
evanjelického farára Mateja Martha, kde sa konfirmácia konala 
27.3.1747 v Bratislavskom nemeckom kostole. Postupne sa roz-
šírila po celom Slovensku. Ako samostatný bohoslužobný úkon 
je uvedená prvýkrát v Chrámovej agende Martina Hamaliara  
z roku 1798. 

Konfirmácii predchádza dvojročná príprava, pri ktorej vyža-
dujeme, aby sa deti naučili základné veci 
o Bohu, naučili sa pravidelne čítať Božie 
slovo a orientovať sa v ňom 
a samozrejme modliť sa. Počas vyučova-
nia sú povinné navštevovať bohoslužby 
a vyučovanie náboženstva na škole. Po 
dvoch rokoch vo veku okolo 14 rokov 
prichádza slávnosť konfirmácie, ktorej 
predchádza verejná skúška. Dôležité je, 
aby si uvedomili svoju vlastnú zodpoved-
nosť za svoj duchovný život. Aby mohli 
sami po získaní určitých vedomostí z 
vlastnej vôle povedať, že sú veriacimi 
ľuďmi, majú skutočný vzťah s Bohom, 

ten budú ďalej budovať a niesť zaň plnú zodpovednosť. 
Pri konfirmácii môžu prvýkrát pristúpiť k Večery Pánovej. 

Konfirmácia v našej cirkvi nie je sviatosť. 
Napriek tomu si myslím, že je úplne logické, aby deti, ktoré 

prvýkrát pristupujú k stolu Pánovmu, mali aspoň základné infor-
mácie o Bohu a Božom slove a aby tomu predchádzalo vyučova-
nie. Je na mieste tento dôležitý krok ich života vyzdvihnúť takou-
to slávnosťou. 

 
Jaro Petro 
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ProChrist 2016 

Aj v tomto roku sme mohli spoločne sledovať internetové prenosy PROCHRIST (Pre Krista). Tohto roku to bolo prvýkrát, 
čo bol ProChrist organizovaný Evanjelickou cirkvou na Slovensku a Sliezskou evanjelickou cirkvou. Podujatie podporoval 
Východný dištrikt spolu s ďalšími kresťanskými organizáciami, ako Slovenské evanjelizačné stredisko, Evanjelická jednota, 
Spoločenstvo evanjelickej mládeže, vydavateľstvá Vivit a Porta libry, ako aj Evanjelický východ. Celý program bol vysielaný 
z Veľkej dvorany kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku. Hlavnou témou, ktorá sa niesla všetkými piatimi večermi, bola 
„Láska bez konca“. Program každého večera sa skladal z modlitby, svedectva, hlavnej témy a pozvania ku krížu. Medzi jed-
notlivými bodmi zneli piesne interpretované rôznymi skupinami. V našom zbore sme tri večery mohli sledovať v kultúrnom 
dome v Kysaku a dva v Trebejove. 

Prvý večer mala svedectvo Violka Fronková a hlavnú tému - Je každý tvorcom svojho šťastia? - Bolek Taska. Zamýšľal sa 
nad zmyslom života, cieľom života a cestou k cieľu. 

Druhý večer nám svedectvom poslúžil Ben Stein. Ivan Eľko hovoril o zlyhaniach v živote a o tom, že k viere v Boha sa 
obraciame iba v ťažkých životných situáciách, kritizoval „prevádzkovanie náboženstva“, že chceme Boha vtesnať do rituálov. 

Tretí večer mal svedectvo Stano Gurka a hlavné slovo Slavomír Slávik. Hovoril o viere ako o dare, zázraku, tajomstve. 
Viera sa nedá chytiť, ani zmerať. Opakom viery v Boha je viera v seba. Upozornil nás na koniec pozemského života. 

Štvrtým večerom sa niesla téma o utrpení. Svedectvom poslúžil brat Dušan Valko, ktorý rozprával svoje životné svedectvo, 
ako prišiel o obe nohy a hlavnú tému mal Ľubomír Ďuračka. Každý už prišiel do styku s bolesťou, a bolesť je obrana pred 
sebazničením. Bolesti sa chceme zbaviť, ale problémom je, že veľakrát nehľadáme príčinu. 

Piaty, záverečný večer, bol o slepote. Svedectvo mal Štefan Kiss – nevidiaci farár. Hlavnú tému - Láska! Láska zaslepuje? -  
rozoberal Marián Kaňuch. Stretnutie s Ježišom mení všetko. Ako biblický text použil stretnutie Ježiša so ženou Samaritánkou. 

Bolo to päť podnetných večerov. Aj napriek technickým nedostatkom sme mohli spolu prežiť požehnaný čas. Výdobytky 
modernej doby, ako je internet, nám umožňujú vracať sa k jednotlivým večerom na stránke www.prochrist.evs.sk kedykoľvek. 

 
Anka Chovanová 



 

 

 

Blahoželáme! 
 

1.7.2016 – 30.9.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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55 rokov 
Jaroslav Kollár, Kysak 369 

František Pankuch, Suchá Dolina 13 
50 rokov 

Gabriela Pudelková, Trebejov 33 

70 rokov 
Alžbeta Pivovarníková, Obišovce 10 

Zdenka Sedláková, Kysak 244 
Ľudmila Sýkorová, Trebejov 40 

60 rokov 
Milan Dudáš, Trebejov 57 

Ružena Dudášová, Trebejov 57 
JUDr. Jaroslav Gerda, Trebejov 2 
Ing. Anna Chovanová, Trebejov 3 

75 rokov 
Milan Pangrác, Drienovská Nová Ves 123 

Ján Petrič, Kysak 190 

90 rokov 
Elena Babejová, Drienovská Nová Ves 127 

Alžbeta Chovanová, Obišovce 139 

čítam - čítaš - čítame... 

Pavel Uhorskai: Cirkev v útlaku 
 
Ako píše v predslove pani Violka Fronková, ktorá knihu pripravila pre tlač, celú knihu 

autorsky spracoval brat biskup Pavel Uhorskai v roku 1985, no k jej vydaniu došlo až 
v dnešnej dobe.  

V knihe je opísaný stav, keď po roku 1948 prišli k moci komunisti s ich ideológiou boja 
proti cirkvi, a ich obeťami sa v prvom rade stali najvyšší predstavitelia cirkvi, ako biskupi, 
farári, dozorcovia, ale aj bežní aktívni cirkevníci. Veľmi smutné bolo, že po odstránení 
vtedajšieho vedenia našej cirkvi, biskupov Čobrdu, Rupelta, generálneho dozorcu dr. Zaťku 
a ďalších, sa v roku 1951 dostali do vedenia biskup Chabada a Žiak, ako tzv. pokrokoví 
kňazi, ktorí kolaborovali so štátnou mocou. Tá v rokoch 1949-1968 tvrdo prenasledovala 
a postihovala aj pomocou vymyslených procesov 38 evanjelických kňazov, ktorých 
v podstate aj odsúdila.  Nehanbila sa uväzniť a odsúdiť ani 82-ročného biskupa Čobrdu.  

Ani po roku 1968 sa mnoho nespravodlivo odsúdených kňazov nedočkalo rehabilitácie 
a neumožnilo sa im slúžiť v cirkvi ako kňazom. Až po roku 1989 došlo aspoň u brata Uhor-
skaia k jeho rehabilitácii a zvolení za generálneho biskupa našej cirkvi. 

Táto kniha je smutným svedectvom vtedajšej doby a útlaku, ktorým cirkev prešla, ale aj 
spomienkou na vernosť a vieru, ktorú naši uväznení kňazi v dobe útlaku preukázali.  

Má to byť príkladom aj pre nás, aby sme sa podobne zachovali a aj v našich životoch 
preukázali vernosť cirkvi a Pánu Bohu. 

Aj keď je to veľmi ťažké čítanie, popreplietané autentickými záznamami z výsluchov, 
stojí za to si k tejto knihe sadnúť a prečítať si ju. Je to kus ťažkej reality, cez ktorú Kristova 
cirkev musela prejsť.  

Dušan Liška 
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Konfirmandská víkendovka 
 
Zas a znova sme sa boli uliať 
zo školy na pár dní ☺, teda 
lepšie povedané, boli sme na 
konfirmandskej víkendovke. 
Tak, ako už máme zaužívané, 
boli sme v Rožňave. Jeden 

z dôvodov, prečo tak radi chodíme do Rožňavského zboru je, že 
tam majú k dispozícií telocvičňu ☺. Samozrejme, že sme neboli 
celý čas len v už spomínanej telocvični, ale okrem iného sme aj 
nejaký ten čas strávili pri učení. 

V piatok nás navštívili manželia Harčarovci, ktorí nám poslú-
žili témou: Prvá večera Pánova. Keďže sme so sebou nemali žiad-
ne tety, ktoré by nám navarili, tak sme sa o to, aby sme nepomreli 
hladom, museli starať sami. Hlavní šéfkuchári  boli Tomáš Ferenc spolu z Luckou Ivanovou. Ako môžete vidieť, ich kuchyňu 
sme prežili ☺. Ba dokonca strava bola výborná. 

Tak ako každá víkendovka, aj táto musela skončiť. No zážitky a spomienky na skvelý čas v Rožňave s nami ostanú ešte neja-
kú dobu. 

Majo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fusion Dary  
 
Dňa 29.5.2016 sme sa spolu s našimi kamarátmi z Fusion vybrali na me-
dzinárodný festival s názvom Fusiondary. Festival prebiehal vo Frýdlande 
nad Ostravicí v Česku. Celý festival mal tému „Challenge accepted“, čo 
znamená výzva prijatá. Na tomto festivale sa zúčastnilo viac ako 700 
účastníkov zo siedmych krajín. Ubytovaní sme boli v miestnych školách 
a spoločne sme sa stretávali v Kultúrnom dome. Prví deň sa začínal úvod-
ným koncertom Fusion z Brna a Poľska. V druhý deň festivalu bol Crazy 
carneval, ktorý prebiehal na námestí blízko nášho ubytovania. Každý 
Fusion si pripravil svoj stánok, v ktorom sa nám trochu predstavil. Nechý-
bali rôzne bláznivé súťaže, ako napríklad pád do nádoby plnej studenej 
vody alebo hod šľahačkovou tortou do tváre ☺.Po carnevale pokračovali 
koncerty a medzi nimi aj ten náš. Na našom koncerte sme sa spojili všetky 

Fusion Slovenska: Fusion Obišovce, Fusion Bratislava Rača a Fusion Banská Bystrica. Ľudom sme sa predstavili 7 piesňami a 
vyslúžili sme si veľký potlesk. Zaslúžili sme si ho vďaka dobre zladenej kapele a zboru. A v tretí deň bol čas odchodu. Zažili 
sme tam 3 dni plné hudby, koncertov, nových kamarátov a zábavy. Určite neľutujem, že som sa na tomto festivale zúčastnila a 
zažila niečo nové. 

Timea Martonová 
 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -   

 

Ahoj deti ☺ 
 

Už je tu leto, slniečko svieti dlho, vonku je teplo a sú 
prázdniny ☺ 

Vašou úlohou v tomto letnom Pútniku bude doplniť 
„prázdninové“ slová do lúčov slniečka. 

V lete objavujeme krásu stvorenia o čosi viac ako 
inokedy, keďže dni sú teplé a dlhé. Všetko, čo nachádza-
me, je dielom nášho Boha. Ak chcete, môžete sa k tomu 
objavovaniu naučiť naspamäť básničku o stvorení od 
brata Fričovského.  

 
 
 
1. 
 
 
 
2. spoločenská ........  
 
 
 
3. 

Mládežnícke okienko :-) 

Kam len pozriem, 
Tvoje dielo o Tebe  

mi svedčí hneď, 
že vo svete šírocelom 

nad Teba tu Pána niet! 
Ty si Boh náš všemohúci. 

Rozkážeš a stane sa. 
Zem sa chveje, more hučí, 

rozprestrú sa nebesá. 
(Krédo pre deti - LF) 4. 

 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
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Misijné dni Východného dištriktu ECAV v Starej Ľubovni 

Beriem ho za taký môj vzor v tom, že keď nás Pán Boh volá do 
nejakej služby, tak že nemáme sa báť to prijať, ale máme Mu dôve-
rovať. 

5. Bolo toho veľa. Hlavne tie hlášky na našich stretnutiach, keď 
sme niečo nevedeli a povedali sme to, čo nám prvé napadlo. Alebo 
aj na víkendovkách, keď sme hrali florbal, alebo sme sa rozprávali. 
Za tie dva roky mám veľa zážitkov, či už z víkendoviek alebo 
z našich konfirmačných vyučovaní. ☺ 

6. Brat farár nám tesne pred konfirmáciou povedal, že za tie dva 
roky sme sa toho veľa naučili, že čo je konfirmácia a načo to je, čo 
v deň konfirmácie vyznávame a sľubujeme. A že ak si to proste 
neuvedomujeme a robíme to len preto, lebo sa to od nás očakáva, 
alebo to robíme z povinnosti, tak to nemá význam. Môžeme ísť za 
rodičmi a povedať im, že pre nás to nemá význam a môžeme to 
ukončiť. A takto  by som to chcela aj ja urobiť so svojím dieťaťom. 
Poviem mu tie podstatné veci o konfirmácií – načo nám je konfir-
mácia, o čo tam ide, čo sľubujeme a vyznávame v ten deň. Budem 
chcieť, aby chodilo na konfirmačné vyučovanie a potom po tých 
dvoch rokoch vyučovania, tesne pred konfirmáciou sa ho spýtam, 
či si to všetko, čo sa chystá povedať v deň svojej konfirmácie uve-
domuje a či to berie vážne. Lebo ak nie, tak to naozaj môžeme 
ukončiť, ak to preňho nič neznamená. Tak, ako som už povedala 
v 3. otázke – ja zaňho to rozhodnutie o živote s Kristom nemôžem 
urobiť. Je to len na ňom, či sa pre to rozhodne alebo nie.  
--------------------------------------------------------------------------------- 

1. Vedomosti, aj keď som toho veľa vedel z besiedok, mládeží, 
táborov, biblických hodín, zo služieb Božích, zo samoštúdia, aj tak 
bolo toho veľa čo zdokonaľovať. 

2. Môj duchovný život bude vyzerať ako doteraz. Každý večer 
aspoň jednu kapitolu, ale predsa je čo zmeniť. Raz mi bratranec 
povedal, že nie je dôležité koľko toho prečítaš, ale či si to správne 
pochopil a či si to zapamätáš, a najdôležitejšie je, či podľa toho 
žiješ. 

3. Mal by som vedieť, veď som sa to učil dva roky na konfirmá-
cii, čo je cirkev, na čom je založená, kedy vznikla, ale predsa to je 
len teória a prax je o niečom inom. 

4. Ako mladšiemu sa mi páčil text Matúš 8, 23-27. Je to búrka 
na mori. Ježiš s učeníkmi sa plavili po mori a nastala veľká búrka. 
A ja by som tiež mal strach, veď to je normálne mať strach, ale 
Ježiš Ho nemal a to ma na tom zaujímalo. Inde sa píše, že stačí, aby 

ste mali vieru ako horčičné zrno 
a hory by vás počúvali. Keď 
učeníci boli s Ježišom, 
s Bohom, ktorý prišiel na zem 
a Ježiš im povedal, že sú „ľudia 
malej viery“ a my máme Bibliu. 
Tak akú vieru máme my? 

5. Raz sme mali ísť domov 
z Rožňavy na autobuse. Už sme 
stáli pri autobuse a vodič pove-
dal, že to je diaľkový spoj 
a preto sme si predĺžili víken-
dovku ešte o hodinu alebo dve, 
niektorí boli smutní, ja šťastní 
lebo rád trávim čas s ľuďmi. 

6. Ja si myslím, že ak ich 
budem vychovávať pri Bohu, 
tak budú chcieť ísť na konfir-
máciu sami. Ja som sa tešil na konfirmáciu, na to, že sa budem učiť 
niečo o cirkvi, o histórii izraelského národa, to čo neviem. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

1. Dalo mi to, že som sa 
mohol naučiť nové veci 
z biblie a o Ježišovi. A mohol 
som lepšie spoznať pradejiny. 

2. Chcem ešte naďalej cho-
diť do kostola a na mládež a na 
všetky podujatia zboru. 

3. Myslím si, že áno. Pokú-
šam sa o to aj teraz. 

4. Najviac ma oslovilo 
podobenstvo o stratenej ovci. 
Píše sa o tom v Lukášovi 15;1-
7.Oslovilo ma tím, že aj keď sa 
stratí jedna ovca, tak pastier ju 
ide hľadať a zvyšných 99 ne-
chá len tak osamote. 

5. Na víkendovke som zažil 
to, že sme hrali florbal do 23:00. 

6. Budem ich nútiť. Na konfirmácii sa naučíš nove veci 
o Ježišovi o biblii a bude tam kopec zábavy. Uvidíš, užiješ si to. 

(Pokračovanie zo strany 7) 

Biskupský úrad východného dištriktu ECAV usporadúva každý rok 
v letných mesiacoch Misijne dni VD. Zúčastnila som sa ich 2-krát 
v Liptovskom Mikuláši. Prvýkrát som bola sama na jednu noc a deň, 
druhý krát som bola s manželom, ale tiež iba na jeden deň. 

Minulý rok sme sa s manželom dohodli už niekedy na jar, že si 
v robote musíme naplánovať dovolenku koncom júla tak, aby sme 
mohli ísť na celé misijné dni, ktoré sa konali už v Starej Ľubovni. Po 
úžasných štyroch dňoch sme si s odhodlaním povedali, že na budúci rok 
ideme znova. Takže tohto roku už máme naplánovanú dovolenku tak, 
aby sme mohli ísť. 

Chcem vám trochu priblížiť, ako to prebieha, alebo ako to prebieha-
lo minulý rok: Celé stretnutie trvá od štvrtka do nedele, ale môžete si to 
aj skrátiť, ak to niekomu z časového hľadiska nevychádza. Vo štvrtok 
od 14:00 hod. je možnosť sa ubytovať. Nedeľa končí bohoslužbami 
a obedom. Izby je potrebné uvoľniť asi do 14:00 hod. Je možnosť uby-
tovania sa aj na 1 alebo 2 noci. Izby sú prevažne 2-posteľové so spr-
chou a WC, ale pre rodiny s deťmi boli aj väčšie. 

Na každý deň ráno a večer sú pripravené stíšenia s modlitbami. 
Ďalej tu počas dňa prebiehajú rôzne semináre, biblické hodiny, hlavný 
ranný a večerný program s výkladom Božieho slova a piesňami, ktoré 
sprevádza hudobná skupina KVD. Súčasťou hlavného programu sú 
rôzne ankety, scénky, ako aj  programy pre deti a mládež. Ďalšou mož-
nosťou sú rôzne športové súťaže a ďalšie množstvo rôznych aktivít. Pre 
mňa bolo povzbudením to veľké zoskupenie ľudí, ktorí hľadajú 
a prijímajú Božiu milosť. Celý program Misijných dní VD vrcholí 
v nedeľu doobeda hlavnými službami Božími aj s prisluhovaním Veče-

re Pánovej. Možno vás bude zaujímať aj cena. Minulý rok sme za celý 
pobyt zaplatili 57,- EUR pre jedného (pre deti je nejaká zľava). V cene 
sme mali ubytovanie - 3x, raňajky - 3x, obed -3x, večera - 3x. Raňajky 
boli  vo forme švédskych stolov, obed  polievka a druhé jedlo a večera 
bola tiež varené hlavné jedlo. V hlavnom vestibule bol bufet, o ktorý sa 
starali organizátori misijných dní, kde sme si mohli zakúpiť rôzne dob-
roty, napr. bagety, mafiny, sladkosti, kávu, čaj, vodu (ceny boli veľmi 
prijateľné). Samozrejme, v hoteli bola aj reštaurácia s kompletným 
stravovacím a pitným režimom, ale to si už každý musí platiť sám 
z vlastného vrecka. 

Okolo hotela je veľa stromov a zelene, teda vhodný priestor 
na prechádzky. A samozrejme, netreba si zabudnúť  pribaliť aj fľaše na 
minerálnu vodu „Ľubovnianka“, ktorá vyteká asi 300 m od vchodu 
hotela. Priamo v hoteli je k dispozícii bazén (takže si nezabudnite plav-
ky) a kto by mal záujem, môže si zaplatiť aj nejakú procedúru (bližšie 
informácie neviem, pretože túto možnosť sme nevyužili). 

Veková kategória je neobmedzená, najmladším účastníkom bolo asi 
6-mesačné dieťa a najstarší xxx-roční. Stretli sme sa tam z rôznych 
kútov Slovenska, ale aj Rakúska, či zo Sliezska. Je to stretnutie 
s ľuďmi, s priateľmi, rodinou (ja som tam stretla bratranca s rodinou, 
ktorého sme nevideli 27 rokov), ale hlavne to bolo STRETNUTIE 
S JEŽIŠOM. 

Už teraz sa teším na Misijné dni, ktoré sa budú konať 25.-28. augus-
ta 2016. 

 
Viera Richtariková 
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Vtipy 
 

Zuza sa pýta Mary: 
 - Čo ten tvoj Jožko včera tak hnusne 
nadával?  
- Ale, chcel ísť do kostola a nevedel 
nájsť modlitebnú knižku. 
----------------------------------------------- 
Pýta sa katolícky farár židovského 
rabína: 
- Tak čo Rabbi, kedy si už dáte z tej 
dobrej bravčovinky? 
Židovský rabín sa zamyslí a rozvážne 
odpovie: 
- Na vašej svadbe, excelencia! 
----------------------------------------------- 
Traja kamaráti prišli k nebeskej bráne a 
svätý Peter sa ich pýta: 
Čo by ste najradšej počuli na svojom 
pohrebe od svojich príbuzných? 
Prvý: Ja by som chcel počuť, že som 
bol skvelý doktor a dobrý otec rodiny. 
Druhý: ja by som chcel počuť, že som 
bol úžasný manžel a že som ako poli-
cajt zachránil životy mnohých ľudí. 
Tretí: No ja by som chcel počuť z úst 
najbližších: Aha, pozerajte, on sa hýbe! 
----------------------------------------------- 
V kostole niekto vykradol pokladničku. 
Za niekoľko dní dostal farár obálku, 
v ktorej bolo 50,- eur s odkazom: 
„Ukradol som vám 200,- eur. Pretože 
ma trápi svedomie, vraciam vám týchto 
50,- eur. Pokiaľ by som mal stále výčit-
ky, pošlem vám ďalšiu splátku.“ 
----------------------------------------------- 
Jára Cimrman takto odpovedal na otáz-
ku, či verí v Boha:  
„Jsem tak zarytý ateista, že se bojím, že 
mě za to Bůh potrestá.“ 
----------------------------------------------- 
Malý syn sa pýta otca farára:  
„Oci, všimol som si, ako si vždy 
v nedeľu ráno,  keď sa postavíš na 
kazateľňu, skloníš hlavu. Čo to tam 
vtedy robíš?“ 
„No modlím sa a prosím Pána Boha, 
aby som vedel povedať ľuďom dobrú 
kázeň“, vysvetľuje otec.  
„A prečo ťa teda nikdy nevypočuje?“ 
----------------------------------------------- 
Sedí babka na lavičke v parku a modlí 
sa:  
„Bože, zase som nejako nevyšla 
s dôchodkom. Mohol by si mi poslať 
nejaké peniaze?“ 
Okolo ide mladý muž a počuje ako sa 
babka modlí. Pristúpi k nej, vytiahne 
z vrecka 50,- eur a hovorí: 
„Baby, tu máte a kúpte si čo potrebuje-
te a zabudnite na tie povery o Bohu!“ 
Keď mladík odíde, babka pozdvihne 
oči k nebi a hovorí: 
„Ďakujem ti Bože, že si ma vypočul, 
len ťa prosím, nabudúce mi neposielaj 
peniaze po takom neznabohovi.“ 

Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor  
 

⇒ Detský tábor bude tohto roku 1. – 5. 
augusta 2016 v Červenici. Prihlášky 
nájdete na internetovej stránke nášho 
zboru a obce Kysak. Cena tábora pre 
miestne deti je 37,- eur 

⇒ Dorastovo mládežnícky tábor bude 9. – 
14. augusta 2016 v Janoškovom dome. Cena tábora je 45 
eur, ak sa prihlásite do 30. júna, inak 50 eur. 

⇒ Misijné dni Východného dištriktu ECAV sa budú konať v Hoteli 
Sorea v Ľubovnianských kúpeľoch v dňoch 25. – 28. augusta 2016. 
Ústredná téma „Zmena smeru“ priblíži duchovný zápas apoštola 
Pavla na jeho životnej ceste a rôzne zmeny, ktoré boli základom jeho 
vnútorného i misijného sveta. Tohto roku neorganizujeme zborový 
výlet a tak vám všetkým, starším i mladším, dávam do pozornosti 
túto veľmi požehnanú akciu. Tento rok sú ceny trochu vyššie, ale 
myslím si, že to aj tak stojí za to. Dospelá osoba - 1 noc - 24,00 € | 2 
noci - 48,00 € | 3 noci - 72,00 €. Dieťa od 3 - 15 rokov - 1 noc - 
17,00 € | 2 noci - 34,00 € | 3 noci - 51,00 €. 

⇒ Posviacka nového organu je plánovaná na pamiatku posvätenia chrá-
mu 2. októbra 2016. Keďže prichádzajú prázdninové mesiace, ne-
chceme túto slávnosť dávať do tohto času. Určite plánujeme pozvať 
nejakých hostí, či už reštaurátorov z Čiech, pracovníkov firmy Bies, 
ktorá organ opravovala, ako aj predsedníctvo cirkevného zboru Sabi-
nov. O ďalších konkrétnych hosťoch už rozhodne najbližšie zborové 
presbyterstvo. 

⇒ Pamiatku posvätenia chrámu v Trebejove budeme mať o týždeň ne-
skôr. Na prvú septembrovú nedeľu pripadol tohto roku Dištriktuálny 
deň VD  v Poprade, na ktorý organizujeme zborový zájazd. 

⇒ V septembri nás pravdepodobne čaká milá návšteva bratov a sestier 
z Kysača. Toto stretnutie plánujeme na podnet zborového presbyter-
stva. Chceli by sme, aby naši hostia boli ubytovaní v našich rodi-
nách. Presný počet zatiaľ nevieme. Plánovaný termín je 15. – 18. 
septembra 2016. 

⇒ Náš cirkevný zbor spustil úplne novú internetovú stránku na známej 
adrese: www.lutheran.sk. Stránka má nový dizajn a množstvo no-
vých funkcií. Aby 
však stránka plnila 
svoj účel, musí byť 
„živá“. Musia byť na 
nej vždy nové čerstvé 
informácie. Hľadáme 
schopných a ochot-
ných ľudí, ktorí by si 
vzali na starosť aktua-
lizovanie jednotlivých 
sekcií stránky. Jeden 
môže nahadzovať 
nové kázne, iný môže 
pridávať nové fotoga-
lérie, atď. Ozvite sa, 
nie je to nič zložité, 
po malom zaškolení 
to zvládne väčšina z 
vás. Veríme, že si Pán 
Boh povolá ochot-
ných ľudí. 
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Konfirmácia je potvrdenie svätého krstu, takto ste sa to učili 
počas dvoch rokov na konfirmačnej príprave. K viere v Boha je 
potrebné určité poznanie, ktoré však nikdy nie je na konci. Tá prí-
prava iba začala niečo, čo by malo pokračovať celý váš ďalší život. 
Stále viac a viac spoznávať Boha, byť mu oddanejší a vernejší, 
a viac rozumieť Božej vôli a Božím plánom pre váš život. Ale pred 
tým, než sa pred vami otvoria dvere dospelých členov cirkvi, je tu 
zopár otázok: 

 
1.Čo ti dalo dvojročné konfirmačné vyučovanie? Malo pre teba 

nejaký zmysel? 
2. Máš nejakú predstavu o tom, ako bude vyzerať tvoj ďalší 

duchovný život? Môžeš nám ho popísať? 
3. Myslíš, že zvládneš obhajovať svoju vieru v Boha pred neve-

riacimi priateľmi? 
4. Aká je tvoja najobľúbenejšia pasáž, alebo text z Biblie? Čím 

ťa oslovil? 
5. Čo humorné si zažil na konfirmácii, alebo na víkendovkách, 

čo ti ostane v pamäti? 
6. Teraz trochu predbehneme dobu. Predstav si, že prejde nie-

koľko rokov, budeš mať vlastnú rodinu a deti. Budeš ich nútiť cho-
diť na konfirmáciu? Akými argumentmi by si ich presviedčal?   
---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Dvojročné konfirmačné 
vyučovanie malo pre mňa určite 
význam. Musím povedať, že som 
viac začala rozumieť textom 
a podobenstvám v Biblii, ktorým 
som predtým nerozumela. Teraz si 
uľahčujem životné situácie tým, 
že sa môžem a aj sa spolieham na 
Pána Boha. 

Naučila som sa, ako žili prví 
kresťania a ako vznikla cirkev. 
Viac som spoznala Pána Boha 
a upevnila si s ním vzťah. 

2. Môj ďalší duchovný život 
bude vyzerať tak, že sa budem 
stretávať s veriacimi ľuďmi a budem chodiť do spoločenstva veria-
cich. Takže na služby Božie a na mládež. Naďalej si budem čítať 
Písmo Sväté a budem sa s Pánom Bohom rozprávať a modliť sa. 

3. Myslím, že áno. Už sa mi to v škole aj párkrát stalo, že som si 
čítala konfirmandskú príručku a spolužiačka, ktorá chodí na etickú 
výchovu a je neveriaca sa ma začala pýtať čo je to vlastne viera 
a prečítala som jej aj nejaké podobenstvá z Biblie. Svojím rozpráva-
ním o Ježišovi som upútala jej záujem o náboženské veci a zmysel 
kresťanského života. 

4. Mojou obľúbenou pasážou z Biblie je: „Boh nám je útoči-
skom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojí-
me, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech 
hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. 
Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jáko-
bov!“  Ž 46, 1-4 

Tento text mám rada, pretože ma uisťuje v tom, že Boh je stále 
so mnou a že je mojou oporou po celý čas a že sa na neho môžem 
vždy spoľahnúť. 

5. Na konfirmácií sme zažili veľa humorných chvíľ a máme aj 
veľa skvelých zážitkov. Napríklad na víkendovke na fare 
v Rožňave, vo Veľkom Slavkove, na mládeži a aj na konfirmácií. 
Na víkendovke v Rožňave sme väčšinu času trávili v telocvični, kde 
sme hrali florbal. Ďalší z humorných zážitkov sa stal na víkendovke 
vo Veľkom Slavkove. Ja, Klárka a Lenka sme boli na izbe. Rozprá-
vali sme si všelijaké humorné zážitky. Vtedy zazvonil Lenke tele-
fón. Volal jej pán farár a povedal, že pol hodinu už sú na večernom 
programe a že máme prísť. Keď sme prišli, povedali nám, že si až 
po pol hodine všimli, že tam nie sme. 

6. Svoje deti do kresťanského života uvediem tým, že ich dám 
pokrstiť, tak ako to bolo v našej rodine. Od malička ich budem 

vychovávať v kresťanskom duchu. Budem ich viesť k viere v Boha. 
Keď budú vo veku, kedy by mali ísť na konfirmáciu, vysvetlím im 
čo konfirmácia znamená a aký to má význam.  Tým, že ich budem 
od malička vychovávať v kresťanskom duchu, nebude potrebné ich 
nútiť chodiť na konfirmáciu. 
---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Dvojročné konfirmačné 
vyučovanie mi pomohlo viac  
spoznať Boha, Pána Ježiša. Nauči-
la  som sa dejiny sveta, dejiny 
Biblie, vznik prvej Kresťanskej 
cirkvi. Spoznala som našu Evanje-
lickú cirkev a jej štruktúru. Zna-
menalo to, že som sa mohla viac 
zorientovať v otázkach viery. 

2. Môj  ďalší duchovný život 
bude vyzerať tak, že sa budem 
snažiť priblížiť a nie oddialiť od 
Boha. Chcem slúžiť Bohu, našej 
cirkvi a ľudom. 

3. Myslím si že áno, pretože 
uvidia, že som iná a tiež sa stanú veriacimi. Budem sa snažiť, aby 
boli ako ja, aby našli Boha. 

4. Marek 16,15-16 „Ježiš im povedal: Choďte po celom svete, 
kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, 
bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.“ Tento verš som 
dostala pri krste a má ma sprevádzať celým mojim životom. Chcem 
rozprávať o Pánu Bohu ľuďom, ktorí neveria a pomôcť im nájsť tú 
správnu cestu k spaseniu. 

5. V pamäti mi ostanú spomienky z humorných hier - florbal, 
smiešných výrokov Miloša - Zb.farár - zubatý farár a hlášok nášho 
pána farára - deti moje osprostelé. 

6. Ja tak, ako moji rodičia a starí rodičia mňa od malička vycho-
vávali a viedli k Pánu Bohu, aj ja chcem raz viesť moje deti k láske, 
úcte a viere v Boha a k službe našej Evanjelickej cirkvi. 
---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Určite mi dalo veľa. Naučila 
som sa viac o našej cirkvi, o jej 
histórií, o Ježišovom živote aj 
o tom, čo prináša viera do života 
kresťana alebo ako by si mal kres-
ťan čítať Bibliu a rôzne iné veci. 
Veľa vecí, ktorým som dovtedy 
nerozumela, mi boli objasnené. 

2. Veľa konfirmandov, ktorí 
boli konfirmovaní pred nami, sa 
nejako vytratili po konfirmácií. 
Nevidno ich už ani v kostoloch, 
na mládeži, na fusion alebo na 
hocijakých iných aktivitách zboru. 
Na konfirmáciu asi chodili len 
z nejakej povinnosti. A mám pocit, že si vôbec neuvedomovali, čo 
v ten deň sľúbili a vyznali Pánu Bohu. Určite takto nechcem skon-
čiť. Chcem zotrvať vo viere a naďalej kráčať na ceste s Ježišom. 

3. Možno to niekedy nebude ľahké, lebo prídu nejaké posmešky 
alebo urážky, ale aj napriek tomu sa o to budem snažiť. Konfirmá-
cia ma naučila veľa, ale stále neviem všetko. Nepoznám celú Bibliu. 
Niekedy sa vyskytnú otázky, na ktoré nebudem vedieť odpovedať. 
Ale to, čo budem vedieť, objasním a poviem môjmu neveriacemu 
kamarátovi. Nemôžem zaňho urobiť rozhodnutie, či žiť s Kristom 
alebo nie. Ale obhájim svoju vieru a to rozhodnutie bude už len na 
ňom. 

4. Mne osobne sa najviac páči pasáž z Biblie, kde bol Izaiáš 
povolaný za proroka. Hlavne tá časť, kedy Izaiáš na otázku Hospo-
dina, že koho pošle, odpovedal: „Tu som ja, pošli mňa.“ Oslovil ma 
tým, ako Izaiáš hneď odpovedal a ani nevedel do čoho ide, ale dô-
veroval Hospodinovi a keď ho povolal, tak to bez váhania prijal. 

(Pokračovanie na strane 5) 

Naši konfirmandi 
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V predošlom pôsobisku si mal nemalé povinnosti spojené 
so životom na fare. Ako sa to zmenilo teraz? 

V Rožňavskom Bystrom som vo voľnom čase, ktorý som mal, 
skrášľoval okolie fary a robil veci, ktoré tam možno mohli byť 
urobené už omnoho skôr. Tam boli veci spojené s prácou s dre-
vom na kúrenie v zime, alebo kosením farskej záhrady, s ktorou 
mi najviac pomáhala rodina sestry dozorkyne. Keď som prešiel 
do Nemcoviec, tak tu som našiel viac ľudí ochotných pomôcť a 
priložiť ruku k dielu. Aj keď oni sami sa vyjadrili, že už ich po-
čet nie je taký ako býval. 

Chceli by sme vedieť, aký veľký je CZ Nemcovce. 
CZ Nemcovce je oproti môjmu pôsobeniu na Gemeri omnoho 

rozsiahlejší. Pri výročnom zborovom konvente sa konštatovalo, 
že CZ Nemcovce má 979 duší. V CZ máme tri kostoly a to v 
matkocirkvi v Nemcovciach a na fíliách: v 
Lade a Šarišskej Porube. Stretávame sa aj v 
Kultúrnom dome v Lipníkoch, kde sú dobré 
podmienky aj vďaka spolupráci s vedením 
obce, nakoľko dozorca CZ je tu starostom. 
Taktiež do parochie CZ patria aj iné dediny, 
kde však nie sú kostoly, ani modlitebne a 
preto ľudia sa zúčastňujú SB v jednom zo 
spomínaných kostolov, alebo vďaka malej 
vzdialenosti navštevujú SB v CZ Prešov. 

Ako sa Ti pracuje teraz, v novom pô-
sobisku? 

V novom pôsobisku mám pri sebe ľudí, 
ktorí sa aktívne zúčastňujú bohoslužobného života a svojimi 
darmi slúžia v zbore. Sú tu mladí, ktorí zobrali na seba prípravu 
dorastov. Je to tím ľudí, ktorí boli konfirmovaní pred dvoma, či 
troma rokmi a pracujú v CZ naďalej. Starajú sa o dorast; pripra-
vujú v týždni program dorastu, čo zahŕňa: hry, piesne, duchovné 
slovo, pohostenie, pozývajú rôznych hostí z iných zborov v se-
nioráte, aby sme sa vedeli spoločne povzbudiť v nasledovaní 
Pána Ježiša Krista. Taktiež samostatnou je detská besiedka o 
ktorú sa starajú dievčatá z mládeže spred rokov (staršie mládež-
níčky) a majú pri sebe aj mladých, ktorých zaúčajú a odovzdáva-
jú im svoje skúsenosti. Takže tieto oblasti v zbore nestoja na 
farárovi. Ja sa zúčastňujem dorastu aj besiedky ako poslucháč, 
ktorý môže prežívať spoločne čas s mladými. Niekedy slúžim 
výkladom Božieho slova, alebo v scénke na detskej besiedke. 

Môžeš porovnať prístup veriacich voči cirkvi v novom 
zbore v porovnaní s tým predošlým? 

Je ťažké porovnať nejaké zbory, lebo každý zbor má svoje 
špecifiká. Aj v jednej oblasti sa susedný zbor líši od toho druhé-
ho. Ako zborový farár v Nemcovciach mám na službách Božích 

celé rodiny – teda deti spoločne s rodičmi i starými rodičmi. 
Zatiaľ čo v Rožňavskom Bystrom sa stredná a mladá generácia 
akoby úplne vyparili. Ten kraj bol počas minulého režimu asi 
najviac zasiahnutý a to sa odráža v spoločenstvách cirkevných 
zborov a návštevnosti služieb Božích. A už som spomínal, že čo 
sa týka prístupu, mám pri sebe ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o 
dianie v zbore a slúžia svojimi darmi. 

Ako tam funguje mládež? 
Pri mládeži musím priznať, že sa ešte len formuje. Tím, ktorý 

pripravuje dorast sa stretáva počas týždňa, aby pripravili na pia-
tok všetko potrebné. A pri svojom stretnutí sa aj oni zamýšľajú 
nad Božím slovom. Prišli na to, že ak nebudú sami duchovne 
rásť, nebudú prijímať z Božieho slova, nebudú mať čo odovzdá-
vať tým dorasťákom. Tiež sa stretáva „staršia mládež“, ktorá 

fungovala pred rokmi a teraz sú z nich pra-
cujúci ľudia, ktorí sa stretávajú raz za čas, 
tak ako sa vedia zísť. Mnohí z nich už majú 
svoje rodiny, ale napriek tomu sú tými, na 
ktorých sa môžeme obrátiť s prosbou o 
pomoc pri rôznych zborových, či seniorát-
nych podujatiach. Mnohých poznáte aj vy, 
(len ste netušili, že sú z CZ Nemcovce) 
ktorí sa zúčastňujete Misijných dní VD 
ECAV. Tam pomáhajú s technickým, či 
iným zabezpečením tohto podujatia. 
Keď si pôsobil v Rožňavskom Bystrom, 
čo na Teba tam najviac zapôsobilo? 

Keď som pôsobil v CZ Rožňavské Bystré, tak asi najviac mi 
utkvel v pamäti prístup tých starších žien k Večeri Pánovej. Oni 
prichádzali pokľaknúť, prijať osobné rozhrešenie a dary svätej 
Večere so slzami v očiach. Keď som sa s tým stretol po prvýkrát, 
tak som si myslel, že možno prežívajú momentálne ťažšie obdo-
bie. Po čase som však zistil, že ozaj takto prežívajú odpustenie, 
ktoré im dáva samotný Pán Ježiš Kristus. Tie slzy, ktoré im ste-
kali po tvári, to bola ozajstná ľútosť. A tiež to boli slzy, ktoré 
úprimne vypovedali, čo ich trápi vo vnútri, totižto, že ich deti a 
vnúčatá nekľačia spoločne s nimi pri stole Pánovej milosti a ne-
prichádzajú k Pánovým nohám. 

Pri plnení si povinností, zvýši sa Ti aj nejaký voľný čas? 
Musím priznať, že teraz je toho voľného času predsa len me-

nej, ako tomu bolo predtým. Pamätám si, že niektorí cirkevníci 
povedali, že sa budem vedieť častejšie zastaviť doma, lebo to nie 
je až tak ďaleko. A ozaj tá vzdialenosť je neveľká, ale povinností 
je viacej. Ale stále si viem nájsť aspoň chvíľu pre seba a svoje 
záľuby. 

-dk- 

Rozhovor s Peťom Szekelym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Milí dospeláci ☺ 
 

správne odpovede tentoraz nájdete v Liste Jakuba. 

1. Aká je viera bez skutkov? 
2. K čomu prirovnáva Jakub jazyk? 
3. Čo má robiť človek, ktorý sa raduje? 
4. Ak udržíme jazyk na uzde a neprehrešíme sa 
v reči, tak sme schopní držať na uzde aj ... 
5. Čo plodí vykonaný hriech? 
6. Ako vyčkáva roľník vzácnu úrodu zeme? 
7. Čo má človek, ktorý vie dobre robiť, a nerobí? 

Každý jeden deň prežívame vďaka Božej ........................... 
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Dátum Príležitosť Modlíme sa a študujeme Božie Slovo 

3.7.2016 6. po Svätej Trojici 
Predkladajme Bohu svoje životy, nech sú prepálené Božím ohňom – 1.Kor.3,10-15; 1Pt.1,7 
Nech sme dobrým „Božím chrámom“ a plní Ducha Svätého – 1Kor.3,16-23 

10.7.2016 7. po Svätej Trojici 

Myslime v modlitbe na svoje životy pred Bohom, na svoju rodinu, skúmajme, ktoré hodnoty 
a skutky robia Bohu radosť a sú mu na slávu a ktoré nie. Z tých zlých robme pokánie 
a opustime ich. 
Modlime sa za plnosť Ducha Svätého 

17.7.2016 8. po Svätej Trojici 
Ježiš Kristus dal kvôli nám a našej večnej záchrane úplne všetko – zaplatil plnú cenu 
Čo sme ochotní urobiť my? Čo sme ochotní obetovať, dať Bohu na oltár, pri nasledovaní 
Božieho Syna? – Mt,16,24-26 

24.7.2016 9. po Svätej Trojici 

Aký cieľ mám pred očami? - Fil.3,7-14 
Modlime sa o silu a odhodlanie nasledovať Pána Ježiša Krista bezvýhradne v úplnej posluš-
nosti 
Modlime sa, aby sme každý deň v každej situácii mali pred očami Pána Ježiša Krista – 
Žid.12,2 

31.7.2016   10. po Svätej Trojici Ďakujeme za naše  
rodiny 

za rodičov 

za deti a mládež 

za staršiu generáciu 

7.8.2016  
ECAV 

aby  naša cirkev rozumne využila výročie reformácie 

aby sme sa vyrovnali s minulosťou 

14.8.2016 12. po Svätej Trojici 
aby sme mali odvahu k pozitívnym zmenám do budúcnosti 

za mladých ľudí, ktorí by išli študovať teológiu 

21.8.2016 13. po Svätej Trojici 

Modlíme sa za  
zborové veci 

chorých a umierajúcich ľudí 

pracovníkov v zbore 

opatrovateľov chorých 

28.8.2016 14. po Svätej Trojici 
predsedníctvo a  presbyterstvo CZ 

vedúcich mládeže, detí a dorastu 

4.9.2016 15. po Svätej Trojici 
kostolníkov, kurátorov, 

kantorky, pokladníčky a účtovníčku 

zborové výlety – FUSION, mládežnícky a detský 

11.9.2016 16. po Svätej Trojici Ďakujeme za práce  
v zbore 

maľovanie kostola v Obišovciach 

organ 

18.9.2016 17. po Svätej Trojici 
Prosíme za 

manželstvá 

výchovu detí 

lepšie vzťahy medzi rôznymi generáciami 

25.9.2016 18. po Svätej Trojici zmierenie v rodinách 

11. po Svätej Trojici  

500 DNÍ MODLITIEB DO REFORMÁCIE  
 „Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás.“ Jer.29,12 
Milí bratia a sestry. Máme pred sebou dôležitý míľnik, kedy si budeme pripomínať 500 rokov od začiatku protestantskej reformácie. 

Bolo by správne a múdre nechať sa inšpirovať tým, čo sa udialo a prečo sa to udialo. 
Uvedomme si, že náš reformátor Dr. Martin Luther hľadal Božiu tvár, bol horlivý modlitebník, neraz v pôstoch a hlboko v Božom 

slove. Aj preto mu Duch Svätý otvoril myseľ a srdce pre pochopenie Písma, našiel Ježiša Krista, našiel milosť, odpustenie hriechov, 
hlboko sa ho dotkla moc kríža. Preto mal odvahu, múdrosť aj autoritu sa postaviť zlu a neporiadku v cirkvi v dobe, v ktorej žil a Pán 
skrze neho zažal dielo reformácie.  

Dnešná doba, charakterizovaná vážnym odklonom spoločnosti od cirkvi, od hodnôt Písma, zrútením morálky či zbožstvením človeka 
priam volá a nabáda cirkev Pána Ježiša, aby sa opäť s vierou a odvahou postavila na „hradby Jeruzalema“, hradby cirkvi a „celý deň 
a celú noc upozorňovala na Hospodina, nedopriala si pokoja!“Iz.62,6 

Preto aj touto formou chcem vyzvať a pozvať našich bratov a sestry do kampane 500 dní modlitieb za cirkev, ktorá začne 18.6.2016 
a vyvrcholí o 500 dní, 31.10.2017.  

Kampaň, námety na modlitby, povzbudenia a potrebné informácie budú zverejňované cez internetovú stránku, sociálne siete, pravi-
delne zasielané do cirkevných zborov a cez mesačník CESTOU SVETLA. 

Verím, že Boh sa prizná k modlitbám, volaniu a plaču svojho Božieho ľudu, ku svojej Kristovej neveste, zjednotí nás v tomto Božom 
zápase a hlavne nás povedie a naplní Duchom Svätým. Nech je cez toto dielo oslávené meno Pána Ježiša Krista.   

    
Mgr. Stanislav Kocka – vedúci MoS 



 

 

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

3.7.2016 6. po Svätej Trojici 
Sviatok Cyrila a Metoda 

8:00 Drienovská Nová Ves   

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

14:00 Suchá Dolina   

6.7.2016 Sviatok Majstra Jána Husa 18:00 Obišovce   

10.7.2016 7. po Svätej Trojici 
7:00 Obišovce Zborové presbyterstvo 

9:30 Obišovce 2M 16,2-3.11-18; R 6,19-23 

11:00 Lemešany   

17.7.2016 8. po Svätej Trojici 
8:00 Kysak Iz 2,1-5; R 8,12-17 

9:30 Obišovce   
11:00 Drienovská Nová Ves   

24.7.2016 9. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov +VP  Jer 1,4-10; 1K 10,1-13 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak +VP 

31.7.2016 10. po Svätej Trojici 
Kajúca nedeľa 

8:00 Drienovská Nová Ves +VP 

9:30 Obišovce +VP 

11:00 Trebejov   

7.8.2016 11. po Svätej Trojici 
8:00 Kysak 1Sam 17,38-51; R 9,1-5 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14.8.2016 12. po Svätej Trojici 
8:00 Suchá Dolina +VP  Iz 29,17-24; 2K 3,4-11 

9:30 Obišovce   

11:00 Lemešany +VP 

21.8.2016 13. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov Am 5,4-7.10-13; 1J 4,7-12 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

25.-28.8. Misijné dni 
Východného dištriktu   Hotel Sorea 

Ľubovnianské kúpele 
Prihlásiť sa dá do 30.7.2016 

28.8.2016 14. po Svätej Trojici 
Začiatok školského roka 

8:00 Drienovská Nová Ves 1M 28,m10-19a; G 5,16- 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

4.9.2016 
Dištriktuálny deň  

Východného dištriktu 9:30 Poprad 
  Športová hala Aréna Poprad 

15. po Svätej Trojici 9:30 Obišovce 231Kr 17,7-16; G 5,256-6,10 

11.9.2016 16. po Svätej Trojici 
8:00 Suchá Dolina   

9:30 Trebejov Pamiatka posvätenia chrámu 

11:00 Lemešany   

15.-17.9. Hostia z Kysača     Spoločné aktivity s našimi hosťami 

17.9.2016 Zborový deň 9:00 Obišovce   

18.9.2016 17. po Svätej Trojici 9:30 Obišovce + posedenie pri káve 

25.9.2016 
8:00 Kysak 5M 8,6-10; 1K 1,4-9 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

2.10.2016 19. po Svätej Trojici 
Posviacka organu 9:30 Obišovce Pamiatka posvätenia chrámu 

18. po Svätej Trojici 
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