
 

 

Tá naša mládež... 
„Naša mládež miluje prepych. Nemá správne správanie. Ne-

uznáva autority a nemá úctu pred starobou. Deti odvrávajú rodi-
čom.” 

Zdá sa vám, že tento výrok presne opisuje mládež tejto doby? 
Máte ešte chuť dodať, že za vašich čias tomu tak nebolo? 

Pravdou je, že tento výrok povedal Sokrates, ktorý žil cca. 
pred 2500 rokmi. Zaujímavé, že? Zdá sa, že za 2500 rokov sa 
veľa nezmenilo. Ani v mládeži, ani v tom, ako ju staršia generá-
cia vníma. 

Ja sama - v mojich tridsiatich rokoch - 
už dávno nie som mládežníčkou. No v 
našom zbore pracujem s mládežou posled-
ných 12 rokov a práve preto som sa roz-
hodla úvodník venovať práve mládeži. 

Prečo pracujeme s mládežou? 
Verím, že všetko, čo kresťan vo svojom 

živote robí, má byť motivované láskou ku 
Kristovi a túžbou budovať Jeho kráľov-
stvo. Preto sa stretávame ako zbor každú 
nedeľu k Službám Božím, preto vytvárame 
detskú besiedku, stretnutia mládeže, rodin-
né spoločenstvá, biblické hodiny, spevokol 
a mnoho iného.  

Práve mládežnícky vek je časom, kedy 
ľudia formujú svoje postoje, presvedčenia 
a budujú svoj vlastný osobný vzťah s Pánom Bohom. Súčasťou 
tohto formovania je tiež spochybňovanie a kritické prehodnoco-
vanie všetkého, čo sa doteraz vo svojom živote naučili. Kým 
malé dieťa bezvýhradne verí, že Pán Ježiš vstal na tretí deň z 
mŕtvych - lebo sme ho tak učili, mladý tínedžer sa pýta otázky: Je 
to naozaj tak? Existujú na to dôkazy? Prečo by som tomu mal 
veriť? Ako táto viera ovplyní môj život? 

Na prvý pohľad by sa nám mohlo zdať, že by bolo lepšie, 
keby si mladí ľudia nekládli tieto otázky - hlavne, keď začneme 

mať pocit, že spochybňujú niečo, čo sa im od malička snažíme 
vštepiť. Na druhej strane, ak sa mladý človek vysporiada s týmito 
otázkami, jeho viera porastie z detskej na dospelú pevnú vieru.   

V 2. knihe kronickej v 34 kapitole čítame príbeh o judskom 
kráľovi Joziášovi. Vo svojich 8 rokoch sa stáva kráľom po svo-
jom otcovi Ámónovi a starom otcovi Menaššem. Viete, čím boli 
jeho predkovia známi? Boli to modlári, ktorí konali, čo sa Hos-
podinovi nepáči. (2. Kron. 33,2 a 22). Mladý kráľ Joziáš však vo 

svojich 16tich rokoch - ako mládežník 
(tínedžer) začal hľadať Boha svojho Otca 
Dávida a keď mal 20, začal očisťovať Jud-
sko a Jeruzalem od výšin, ašér, tesaných a 
liatych modiel (2. Kron. 34,3). Mladý člo-
vek, ktorý úprimne hľadal Hospodina a 
robil, čo sa jemu páči a svojim konaním 
priviedol naspäť k viere v Boha celý národ.  
A nebolo pred ním kráľa, ktorý by sa bol tak 
obrátil k Hospodinovi celým srdcom, celou 
dušou a všetkou silou podľa celého zákona 
Mojžišovho. Ani po ňom nebol jemu podob-
ný. (2. Kráľ. 23,25) 
Za to sa modlíme, keď pracujeme s mláde-
žou - aby mladí ľudia (bez ohľadu na to, či 
pochádzajú z kresťanského domova alebo 
vyrastali v ťažších podmienkach) spoznali 

Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa a aby tak, ako Joziáš mal 
vplyv na celý národ, aj naši mládežníci boli svetlom a soľou, 
kdekoľvek v živote budú. 

Čo mládež potrebuje od staršej generácie? 
Možno ste veľkými fanúšikmi práce s mládežou a kladiete si 

otázku, ako pomôcť pri formovaní novej generácie. Prinášam 
vám preto 3 zaručené tipy na to, čo mládež potrebuje od starších 
generácii. 

(Pokračovanie na strane 7) 
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Na kávičke s  
Majstrom Jánom Husom 

(1369-1415) 
 

K posedným veľkým predreformá-
torom s ktorým sa v tejto sérii stretne-
me, je Ján Hus. Nám Slovákom je táto 
historická osobnosť so spomínaných 
predreformátorov najbližšia. Na ká-
vičku s ním by sme mali iba na skok, 
aj keď vrátiť sa v čase, by sme potre-
bovali do konca 14. a začiatku 15. 
storočia.  

Ján Hus bol kľúčovou osobnosťou 
reformného hnutia v Čechách. Narodil 
sa v roku 1369 v Husinci ako syn chu-
dobných českých rodičov. Študoval na 
Pražskej univerzite a stal sa správcom 
Betlehemskej kaplnky, ktorú založil 
bohatý kupec, aby slúžila ako stredi-
sko reformného kazateľstva. Denne tu 
odzneli dve kázne.  

Reformné hnutie preniklo do Čiech 
z Anglicka cez Viklifove spisy. Na 
pražskej univerzite dochádzalo k spo-
rom medzi tými, ktorí Viklifovo uče-
nie zastávali a tými, ktorí ho odsudzo-
vali. Husa práve pre jeho pokrokové 
myšlienky a kritický pohľad na nešvá-
ry cirkvi považovali automaticky za 
Viklifovho stúpenca, aj keď vo všet-
kom nebol.   

Neprijal Viklifovu ktitiku, že pri 
omši nedochádza k premene chleba 
a vína na telo a krv Kristovu, ale sú-
hlasil s jeho kritikou odpustkov. Od-
mietol uznať autoritu skazených cir-
kevných vodcov a postavil Bibliu nad 
cirkev. 

Hus sa stal rektorom pražskej uni-
verzity. V tom čase vydal pápež zákaz 
kázať v súkromných kaplnkách, a tým 
aj v Betlehemskej kaplnke. Hus na-
priek tomu v kázaní pokračoval, a pre 
neposlúchnutie pápežovho príkazu ho 
arcibiskup exkomunikoval a dal spáliť 
Viklifove spisy. Hus sa však postavil 
na Viklifovu obranu. Situácia sa vy-
hrotila, keď pápež Ján XXIII. vyhlásil 
krížovú výpravu proti neapolskému 
kráľovi a sľuboval úplné odpustenie 
hriechov všetkým, ktorí ho podporia. 
Hus bol rozhorčený, že pápež využíva 
duchovné prostriedky na podporu 
vlastných cieľov a vystúpil proti pre-
daju odpustkov. Rím ho za to exko-
munikoval, a na Prahu, kým sa tam 

Hus bude zdržiavať, uvalil interdikt. 
Ten znamenal zákaz akýchkoľvek 
náboženských obradov, vrátane krstov 
a pohrebov.  

Pre dobro ľudí Hus opustil Prahu a 
odišiel do južných Čiech, kde napísal 
dva zo svojich najdôležitejších spisov: 
O cirkvi a Knižky o svätokupectve. 

Hus žil v dobe, keď bola Európa 
rozdelená medzi troch pápežov, ktorí 
medzi sebou bojovali a vynášali nad 
sebou navzájom tvrdé kliatby. V roku 
1414 sa v Kostnici zišiel koncil, ktorý 
mal tento chaos v cirkvi ukončiť. Na 
konci pozval cisár Žigmund Luxem-

burský aj Husa, ktorému sľúbil ochra-
nu na cestu tam aj späť. Hus sa po 
istom váhaní rozhodol ísť. Neuplynul 
však ani mesiac a prívrženci Jána 
XXIII. ho zajali a uväznili. Ani cisár-
ska ochrana nezabránila tomu, aby bol 
v Kostnici postavený pred súd a uzna-
ný vinným z kacírstva. Mnohé obvi-
nenia, ktoré proti nemu koncil vznie-
sol, boli nepravdivé. Posudzované ako 
kacírske boli aj niektoré názory, ktoré 
skutočne hlásal o cirkvi. Hus ich od-
mietol odvolať a preto bol 6. júla 1415 
v Kostnici upálený. Na mieste, kde 
stála hranica, je dnes pamätný kameň. 

Niekoľko zaujímavostí:  
O Husovi je známe, že spočiatku 

bol klasickým študentom, rád sa zabá-

val, hrával šachy a pod. Až neskôr sa 
stal veľmi pobožným a zapáleným 
svojou vierou v Boha, čo ho priviedlo 
aj k otázkam cirkevnej reformy. 

Jeden z blízkych spolupracovníkov 
Jána Husa, Hieronym Pražský, v roku 
1410 prišiel na dvor kráľa Žigmunda 
do Budína a verejne - v kázni - kriti-
zoval cirkevné pomery. Kráľ ho dal 
uväzniť, Hieronym však ušiel do 
Viedne, potom na Moravu a do Poľ-
ska. Tajne prišiel v roku 1415 do 
Kostnice na koncil, kde ho odhalili a 
rok po Husovi v roku 1416 tiež upáli-
li. Významným Husovým spolupra-

covníkom bol aj Jakoubek ze 
Stříbra, práve on je autorom výz-
namnej „novinky“, ktorá je pre 
husitské hnutie typická, „laického 
kalicha“ a tým aj prijímania svia-
tosti pod obidvoma spôsobmi. 
Mesto Kostnica, kde bol Ján Hus 
odsúdený na smrť, leží na brehu 
Bodamského jazera na hraniciach 
Nemecka a Švajčiarska. Po Huso-
vi sa zachovala bohatá a zaujíma-
vá korešpondencia, je v nej nie-
koľko listov cisárovi Žigmundovi 
Luxemburskému, kniežatám, ale 
aj priateľom a cirkevným hodnos-
tárom, napríklad pražskému arci-
biskupovi, s ktorým prerokovával 
rôzne otázky. 
Na Slovensku na území Uhorska 
si nezískali Husove myšlienky 
živnú pôdu. Neujali sa aj preto, že 
husitské výpravy na tomto území 
boli pomerne násilné a tak husit-
stvo nemalo veľké sympatie oby-

vateľstva. Protestantizmus sa tu ujal 
až v súvislosti s nemeckou Luthero-
vou reformáciou. 

Po reformácii, v roku 1520, si Hu-
sovu knihu O cirkvi prečítal Martin 
Luther. Vyhlásil ju za ušľachtilú kres-
ťanskú knihu a oznámil, že on už dlho 
hlásal Husove myšlienky bez toho, 
aby o tom vedel. Odvtedy si protes-
tanti osvojili Husovo učenie a husit-
ský symbol kalich začali používať ako 
symbol reformácie. 

Hus sa však vždy cítil byť katolí-
kom, nešlo mu o založenie novej, re-
formovanej cirkvi, len o opravu, teda 
reformu katolíckej cirkvi. 

 
Jaro Petro 

2 2/2017 

Na kávičke s... 

Časopis Pútnik vydáva Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Obišovciach pre vlastnú potrebu. Redakcia: Jaroslav Petro, Dušan Kosturko, Marek Mižišin, Beáta 
Székelyová, Dano Mišina, Milan Richtarik. Rubrika jubilanti: Viera Richtariková. Detský kútik: Zuzana Alexovičová. Grafická úprava a tlač: Marián Straka.  

Kontakt: Obišovce 186, 044 81 Kysak, tel: 0902 277 898, email: putnik@lutheran.sk, www.lutheran.sk, číslo účtu: 4012496590 / 7500 



 

 

 

Blahoželáme! 
 

1.7.2017 – 30.9.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ľubomíl Repta, Košice, Dénešová 32, (Obišovce) 

50 rokov 
Maroš Vanta , Kysak 90 

55 rokov 
Dagmar Tremková, Kysak 35  

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

 20. Dištriktuálny deň Východného dištriktu s témou REŠTART bude 
9.7.2017 v Mestskej športovej hale v Prešove o 9:30. Keďže je to blízko a do 
Prešova máme dobré spojenie, neorganizujeme spoločný autobus. O 14:00 
bude v rámci popoludňajšieho programu Opera: Hrad Prepevný 

 Misijné dni Východného dištriktu s témou Obnovme si svoj dom budú 
20. - 23.7.2017 v Hoteli Sorea v Ľubovnianských kúpeľoch. Veľmi dobrá 
akcia a dobrý program od najmladších po tých najstarších. Srdečne pozývame. 

 Cyklistický výlet 13. - 15.7.2017 je pozvaním pre tých, ktorí majú radi dve kolesá a vedia sa aj trochu 
zapotiť. Máme v pláne tri trasy. Tá prvá povedie z Obišoviec cez Sigord, Červenicu, až do Bačkovíka, 
kde by sme mali mať základňu. Druhý deň to bude cesta do Herľan, na Dargov a späť do Bačkovíka, 
a posledný deň už iba cesta domov. Ako poistka pôjde auto, takže ak by vám došli sily, nenecháme vás 
na ceste.  

 Detský tábor bude tohto roku 31.7. - 4.8. trochu ďalej, ako sme zvyknutí. Chystáme sa do Janoškovho 
domu do Liptovského Hrádku. Chceli sme zmeniť prostredie, aby to nebolo pre deti nudné. Uvedomuje-
me si však riziká, ktoré s tým súvisia, ako je napríklad  cestovanie vlakom. Verím že to zvládneme bez 
úrazov.  

 Dorastovo mládežnícky výlet 8. - 13.8.2017 bude tohto roku tiež na Liptove v Liptovskom Trnovci. 
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Nebeský Bože, Tvorca všehomíra, v ústrety 
Tebe pieseň nesie sa... 
V 5. nedeľu po Veľkej noci v Obišovskom 
kostole sa nieslo k nebesám niekoľko piesní 
v podaní našich umelcov. Vypočuli sme si 
klavírnych umelcov, zazneli husličky, gitaro-
vé sólo i ústna harmonika, vypočuli sme si 
spev detí a mládeže zo zboru Fusion. 
Petra Vargová, Soňa Buzogaňová a Júlia 
Petrová nám zahrali krátke skladbičky na 
klavíri. Šimon Marton s klavírnym doprovo-
dom svojej mamky zahral Alegretto od W. A. 
Mozarta na husliach. Svoju piesňovú tvorbu 
a hru na gitare nám predstavil Miro Straka. 
Zaujímavým spestrením bolo vystúpenie 
Milana Zuščina a pani Lýdie Čopovej. Zahra-
li na ústnych harmonikách pieseň, ktorú sme 
si aj spolu zaspievali. Každý druhý utorok 
v Kysaku sa stretáva detský spevokol a ten 
nám zaspieval niekoľko piesní zo svojho 
repertoára. Zbor Fusion zaspieval kánon, 
ktorý sme sa spoločne naučili a zaspievali. 
Všetky tieto vystúpenia boli milým spestre-

ním bohoslužieb. Veľká vďaka patrí Pánu Bohu, že nám dáva dary a my ich vieme aj takýmto spôsobom prezentovať, využívať. Ur-
čite sú v našom zbore aj ďalší obdarení  talentom a možno o nich ani nevieme. Teraz si asi kladiete otázku načo, alebo  prečo sa mám 
ukazovať a prezentovať pred ostatnými. Všetci sa na mňa budú pozerať..., čo keď sa pomýlim... a podobne.  Nuž odpoviem vám 150-
tym  žalmom, v ktorom  čítame: „Haleluja! Chváľte Boha v Jeho svätyni, chváľte Ho na Jeho mocnej oblohe! Chváľte Ho pre Jeho 
hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť! Chváľte Ho zvukom trúby, chváľte Ho harfou, citarou! Chváľte Ho bub-
nom v chorovode, chváľte Ho strunami a píšťalou! Chváľte Ho hlasným cimbalom! Chváľte Ho zvučným cimbalom! Všetko, čo 
dýcha, nech chváli Hospodina! Haleluja!“ 

Všetkým našim umelcom prajeme veľa trpezlivosti a chuti do ďalšej práce a ďakujeme za službu. Už teraz sa teším na ďalšie také-
to dopoludnie, na nové talenty, ktoré budú dôkazom veľkej Božej lásky k nám. 

Z. Martonová 

Naše talenty 

ProChrist 2017 

Zažili ste živé spoločenstvo? Zažili ste spoločenstvo otvorené? Zažili ste? Nie? Choďte na ProChrist. Tu sa môžeme stretnúť s 
mladými, aj skôr narodenými, a prídu tu aj ľudia z iných denominácii, a ak ich pozývame, tak môžu prísť aj neveriaci. 

V dňoch od  prvého do piateho mája sme mohli prežiť takéto spoločenstvá aj u nás. Už druhý rok sú vysielané zo Slovenska. Prog-
ram jednotlivých večerov mal podobný obsah. Modlitba, pozdrav, svedectvo, hlavná téma a nakoniec výzva. Všetko pretkané živou 
hudbou. Veľmi dobré a hlavne oslovujúce výklady Božieho slova do dnešných dní a do aktuálnych problémov života. Hlavným hes-
lom celého programu 
bolo „PRE TEBA“. 
Táto téma sa rozvádza-
la každý večer v podté-
mach - PRE TEBA 
Príbeh - Jiří Chudoba, 
PRE TEBA Šanca - 
Jaro Petro, PRE TEBA 
Dar - Michal Klus, 
PRE TEBA Zmena - 
Slavo Slávik, PRE 
TEBA Vzťah - Katka 
Hudáková. 

V našom zbore sme 
sa stretali na dvoch 
prenosových miestach. 
Prvé tri večery boli v 
kultúrnom dome v  
Kysaku a dva v kultúr-
nom dome v Trebejove. 

Všetky večery si môžeme pozrieť na internete v pohodlí domova, ale účasť na priamom vysielaní v spoločenstve je trochu iná. A 
ak sa nám podarí prizvať aj niekoho z našich priateľov, dokážeme vytvoriť živé a otvorené spoločenstvo. Tento príspevok považujte 
za pozvánku na budúcoročný „ProChrist 2018“.  Bude vysielaný a tlmočený priamo z Nemecka. 

Jaro Chovan 
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O novej štruktúre cirkvi 

Táto téma sa v našej ECAV bude rozoberať ešte veľmi dlho. 
Plány súčasného vedenia cirkvi sú iné, ako širokej evanjelickej 
verejnosti, takže nám ostáva iba čakať, ako to dopadne a ktorý 
názor sa presadí. S tou témou sa spája aj ďalšia záležitosť, a tou 
je odluka cirkvi od štátu. Na tohtoročnej synode bol spomenutý 
nový zákon o financovaní cirkví, na ktorom sa súčasné vedenie 
dohodlo so štátom a ďalšími cirkvami. Vraj v októbri 2018 by 
už mal byť za nami celý schvaľovací proces v parlamente. Tak 
nejako to bolo predstavené na synode. Uvidíme, čo sa stane, ak 
sa táto téma otvorí na verejnosti. Asi to nebude celkom jednodu-
ché. 

Následne na to sa v cirkvi otvorí aj ďalšia téma, ktorá s tým 
je úzko spojená, a tou je financovanie farárov cirkevnými zbor-
mi. Tých podôb môže byť veľmi mnoho, možno to bude len časť 
financií, ktoré bude musieť prispievať zbor, ale môže sa stať, že 
to skončí aj úplným financovaním farára cirkevným zborom. 

Nechcem predbiehať čas, ani robiť nejakú paniku, ale po 
výlete v Srbsku by som rád spomenul niektoré veci z tohto súd-
ka, ako reálne fungujú v Evanjelickej cirkvi v Srbsku, kde je 
odluka cirkvi od štátu, a cirkevné zbory si svojich farárov platia 
úplne sami. Mnohí sme sa tam na túto vec pýtali. Boli sme zve-
daví, ako to funguje a ako to robia oni. Takže kým si to ešte 
trochu pamätám, chcem o tom niečo napísať. 

Kysáč je jeden z lepších cirkevných zborov, je dosť veľký 
a dokáže si platiť svojho farára. Má okolo 5000 členov. Každý 
z nich je riadne evidovaný a každý z nich si platí poctivo cirkev-
ný príspevok. Neexistuje niečo také, že si neplatíte 30 rokov 
a potom si spomeniete, že by ste radi mali nejaký cirkevný ob-
rad, ako je krst, sobáš, alebo nebodaj pohreb. Museli by ste do-
platiť 30 rokov v aktuálnej výške, ktorá je určená na posledný 
rok, čo by bola veľmi vysoká suma. Zaujímavé bolo pre mňa, že 
si to platia aj ľudia, ktorí žijú úplne mimo cirkvi. Tak isto sa 
nestratíte z evidencie, ak sa niekam presťahujete. V ten rok, 
v ktorom odchádzate, musíte mať vyrovnané všetky podlžnosti 
vo svojom starom zbore, až potom prechádzate do iného zboru. 

Cirkevný zbor si tak, ako u nás, farára volí. Podpisuje s ním 
zmluvu, takzvaný „vokátor“, kde je dohodnuté, čo zbor farárovi 
dáva k užívaniu, ako faru, záhradu, platí mu bývanie na fare, 

telefón, a potom aj povinnosti farára voči zboru, ako sú boho-
služby a vyučovanie, ktoré má robiť. 

Výška platu farára je určená tabuľkovo, podľa odpracova-
ných rokov, ale aj veľkosti zboru, v ktorom pôsobí. Tieto tabuľ-
ky si pre svoje vnútorné potreby vypracovala cirkev. Vo väčších 
zboroch je práce viac, ako v tých menších. Týmito tabuľkami sú 
dané určité minimálne hranice. Zbor sa však môže dohodnúť so 
svojim farárom aj inak a môže mu prispieť aj viac. Takto sú 
jednoducho vyselektované zbory, ktoré si farára môžu dovoliť 
a ktoré nie. V takom prípade sa musia k niekomu pripojiť alebo 
sa s nejakým iným zborom zlúčiť. 

Ale funguje to aj opačne. Na ich tohtoročnú synodu prišla 
požiadavka o rozdelenie zboru, pretože sa jednej z fílií vrátila 
v reštitúcii pôda a oni majú dosť financií, aby si platili farára, 
takže podali žiadosť na vytvorenie nového zboru. 

Je zaujímavé vidieť, ako sa v ich zboroch myslí dopredu. 
Tam nikto nepríde s návrhom: odpredajme tento a ten pozemok, 
aby sme mohli opraviť napríklad vežu kostola. Keď ušetria pe-
niaze, snažia sa investovať do pôdy, kúpiť niečo naviac, aby to 
prinášalo úžitok a aby si tak pomohli pri financovaní zboru. 

Mzdu farárovi vypláca účtovník cirkevného zboru. 
Čo bolo pre mňa zaujímavé, je, že štruktúra cirkvi je u nich 

podobná. Majú biskupa, seniorov, ale nemajú napríklad cirkevné 
súdy a ani o ich zavádzaní neuvažujú. Problémy a akékoľvek 
spory sa riešia pohovorom v kresťanskej láske. 

Vo vedomí tých ľudí je, že ak potrebujú farára, musia ten 
zbor nastaviť tak, aby si ho vedeli uživiť. Toto v našej cirkvi 
chýba, za tie roky komunizmu sme si zvykli, že farára platí štát 
a on musí robiť to, čo potrebujeme. Možno si budeme 40 rokov 
zvykať na to, že farára si platíme my, a keď ho nezaplatíme, tak 
nám zbory zaniknú. 

Určite to do budúcna nebude jednoduché, ale máme aj 
v okolitých krajinách dosť príkladov, od ktorých sa budeme 
môcť niečo naučiť. Na strane druhej, aj my farári si budeme 
musieť svoju službu robiť zodpovednejšie a poctivejšie, pretože 
o niečo povrchné a nepripravené nebudú mať ľudia záujem.  

 
Jaroslav Petro  

Milí dospeláci ☺ 
 

opäť tu máme pre vás niečo, kde si môžete potrápiť svoje hlavy. Správne odpovede nájdete v knihe Kazateľ, takže si ju poriadne a 
pozorne prečítajte. 

Prajeme vám požehnaný čas pri hľadaní odpovedí. 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Čo je lepšie ako deň narodenia? 
2. Čo je povinnosťou každého človeka? 
3. Akých ľudí učinil Boh? 
4. Čo hovorí Boh o slovách človeka? 
5. Prečo je pozemské bohatstvo márne? 

6. Kde je podľa Kazateľa srdce bláznov? 
7. Prečo sa nemáme náhliť k hnevu? 
8. Akého človeka na zemi niet? 
9. Prečo dal Boh ľuďom do sŕdc večnosť? 
10. K čomu prirovnáva kazateľ všetky veci? 
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Vtipy 
 

Na hodine náboženstva: 
- Esterka, zopakuj, čo som vám na po-
slednej hodine rozprával o Mojžišovi? 
- Mojžiš bol synom egyptskej princeznej. 
- Ale Esterka, nedávala si pozor! Princez-
ná ho iba našla v košíku, ktorý plával 
v Níle! 
- To vraví ona, pán farár. 
-------------------------------------------------- 
- Dedko, prečo si myslíš, že tam hore je 
raj? – pýta sa vnúčik starého otca. 
- Nuž preto, lebo ich tam toľko emigrova-
lo a ešte sa odtiaľ nikto nevrátil. 
-------------------------------------------------- 
Pri nebeskej bráne je veľká tlačenica. 
Svätý Peter prikazuje, aby  sa všetci pos-
tavili do radu podľa zásluh. Mučeníci 
majú stáť vpredu. Potom sa pýta prvého: 
- Aké zásluhy máš syn môj? 
- Bol som 40 rokov ženatý – dostal odpo-
veď. 
- Dobre, dva roky očistca a potom pôjdeš 
do raja. 
Ďalší hovorí: 
- Ja som bol ženatý 30 rokov. 
- Tak to bude 10 rokov očistca a potom 
tiež cesta do raja. 
Tretí hlási: 
- Ja som bol ženatý celých 50 rokov. 
- To si mal stáť ako prvý, môžeš ísť pria-
mo do raja. 
Ďalší sa pretlačí dopredu a hovorí: 
- Ja som bol ženatý až päťkrát. 
Peter sa rozčúli: 
- Veď som jasne povedal, že dopredu 
majú ísť mučeníci a nie hlupáci! 
-------------------------------------------------- 
Rozprávajú sa dvaja farári, ako nakladajú 
s peniazmi z ofier. 
Jeden z nich hovorí: 
- Ja ich vysypem na stôl, väčšiu časť 
vysypem Pánu Bohu a menšiu si nechám. 
Druhý na to poznamenáva: 
- Ja to robím inak. Vyhodím ich vysoko 
hore a čo si Pán Boh zachytí, to je Jeho 
a čo padne dolu, to je moje. 
-------------------------------------------------- 
Hovorí lekár kňazovi: 
- Musím vám povedať otče, že vaši farní-
ci nie sú žiadny anjeli! 
- To je pravda, - odpovie kňaz. - Ale zasa 
z vašich pacientov sa možno stanú anjeli 
veľmi skoro. 
-------------------------------------------------- 
- Pán farár, smieme sa obohacovať na 
chybách našich blížnych? 
- Nie synu môj to je hriech! 
- Tak mi vráťte tých 50,- eur, ktoré ste 
odo mňa zobrali za sobáš. 
-------------------------------------------------- 
Viete prečo u nás chodí toľko ľudí na 
bohoslužby? 
Pretože sú to jediné služby, ktoré najme-
nej zdraželi. 

Spovedné zrkadlo slúži pre osobnú prípravu k spovedi a Večery Pánovej. 
Nevnímame to ako nejaký náš dobrý skutok. Pokánie a ľútosť sú u nás v našej 
cirkvi veľmi všeobecné. Počas samotnej spovede nie je dostatok času na premýš-
ľanie. Chýba nám domáca príprava, ktorá akoby vyšla z módy. Neuvedomujeme 
si vážnosť hriechu a následne si nevážime odpustenie. 

Na to má poslúžiť napríklad takéto spovedné zrkadlo. Ide o uvedomenie si 
hriechu, vzbudenie ľútosti, že som tým urazil Boha a uvedomenie si mojej 
vážnej situácie. Aj Luther bol tej zásady, že najprv musíme človeku zvestovať 
zákon a jeho prísnosť, a keď si uvedomí svoje hriechy a cíti svoju vinu, je po-
trebné mu zvestovať evanjelium. 

Spovedné zrkadlo je vlastne konfrontácia Božieho zákona s našim životom. 
Môžete si tieto otázky prejsť doma, v tichu, v pokoji, vo vlastnej komôrke skôr, 
ako prídete k spovedi a VP v chráme. Poslúži nám to k tomu, aby sme si osvieži-
li pamäť. Nevymenujeme všetky hriechy, o to ani nejde, ale pri niektorých hrie-
choch sa tu človek skutočne nájde a dostaví sa aj pocit viny. Ak budete vidieť 
hriech, o to viac si uvedomíte, čo získate, keď ich Pán Ježiš odpustí.  

Spytovanie svedomia nám má predovšetkým pomôcť, aby sme si ujasnili 
zmysel svojho života a vytvorili si jasnejšiu predstavu o našich hriechoch. Zba-
dáme, čo všetko v našich životoch Pána Boha dráždi. 

 
TEXT: Preto sa aj ja snažím zachovať si vždy čisté svedomie pred Bohom i 

pred ľuďmi. 
Sk 24,16 

 
Na uvedomenie si hriechu slúži ZÁKON – 10 Božích prikázaní 
 
Ja som Hospodin, tvoj Boh: 
 
1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 
Boh je láska. Miloval ma skôr, než som ho ja spoznal a chce, aby som ho i ja 

mal rád. Moja láska k nemu sa má prejavovať verným zachovávaním Božích 
prikázaní. Máš možnosť orientovať sa podľa pravdy, a nie podľa mienky dru-
hých. Máš šancu vložiť svoju dôveru v Boha, a nie do prázdnych a falošných 
slov ľudí. Máš príležitosť merať svoju lásku láskou Božou, a tak čerpať silu a 
odvahu na zmysluplný život. 

Nezapieral som svoju vieru v Neho? Nehanbil som sa hovoriť, konať, rozho-
dovať sa doma, v zamestnaní, na verejnosti tak, ako ma to učí Božie slovo? Ne-
bol som malomyseľný, zúfalý? Dbal som na ďalšie vzdelávanie vo viere? Čítal 
som si Božie Slovo? Neveril som v nejakú poveru, horoskopom? Bol môj život 
príkladom dobrého kresťana? Je viera najdôležitejšou smernicou môjho života? 
Je spása môj hlavný životný cieľ? Neurobil som si modlu z úspechu za každú 
cenu, zo seriálu, filmovej, športovej hviezdy, či z alkoholu? 

 
2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo! 
Kto má správnu predstavu o Bohu, ten k Nemu a o Ňom hovorí vždy s úctou. 

Nebudeš Boha zneužívať ani ako frázu, ani ako pohodlné výhovorky, lebo nie je 
lacnou hračkou, ktorá sa použije a potom odhodí. Božie meno nie je na preklína-
nie iných, zariekanie, ani na žiadne okultné praktiky.  

Nerecitoval som naučené modlitby bezmyšlienkovite? Je pre mňa modlitba 
niečo dôležité, skutočným rozhovorom s Bohom? Nemodlil som sa iba zo zvyku 
a z povinnosti? Nezabúdal som na ranné, večerné modlitby, či modlitby pred 
jedlom? Modlil som sa za svojich rodičov, priateľov, spolupracovníkov i nepria-
teľov? Snažil som sa konať i svoju dennú prácu ako modlitbu s úmyslom, aby sa 
páčila nielen ľuďom, ale i Bohu? Prijal som dobré veci ako Boží dar a zlé ako 
skúšku vernosti Kristovi? Nehovoril som o Bohu a o veciach viery ľahkovážne a 
posmešne? Žijem v neustálom strachu pred nebezpečenstvami, osobnými a sve-
tovými, akoby som už neveril v Božiu moc nad svetom? Nezabúdam pre svoju 
vieru v samého seba a svoje schopnosti na Boha, takže ho už potrebujem len ako 
pomocníka v núdzi, keď si už neviem rady? Nevyslovoval som zbytočne meno 
Božie? Neprisahal som ľahkovážne alebo krivo?  

 
(pokračovanie v nasledujúcom čísle) 

Spovedné zrkadlo 



 

 

7 2/2017 

Príklad - Ak mládež vyrastá v zbore, kde 
od staršej generácie vidí, ako sa zapája do 
života cirkevného zboru, to je pre ňu najlep-
ším vzorom.  

Stredná a staršia generácia si v živote už 
prešli mnohým, Pán Boh ich veľa veciam 
naučil a presne tieto príbehy od nás potrebu-
jú mladí počuť. Aké by to bolo krásne, keď 
by na mládež z času na čas zavítal niekto 
starší a podelil sa so svojim osobným príbe-
hom a svedectvom o Pánu Bohu. To by bol 
pre mladých najlepší vzor viery. 

Povzbudenie  a podporu - Mladí si často 
hľadajú cestu, ako byť užitoční v cirkevnom 
zbore. Skúšajú rôzne veci - Mládežnícke 
Služby Božie, Fusion koncerty, upratať 
faru, poslúžiť spevom, či scénkou, pomáha-
jú na detských táboroch. Mnohokrát sa nám 
môže zdať, že by to mohli robiť lepšie alebo 
sa nám zdá, že by mali robiť iné veci. Napo-
menutia sú dôležité, to je samozrejmé. Ale 
ešte viac môže pomôcť správne povzbude-
nie. Najbližšie, keď si všimnete na mladom 

človeku úprimnú snahu, skúste ho povzbu-
diť a oceniť. 

Modlitby - To je tá najdôležitejšia súčasť 
starostlivosti o mládež. Potrebujeme sa 
modliť za seba, aby sme vedeli ako ich 
viesť. Potrebujeme sa modliť za nich, aby 
verne nasledovali Krista. A predovšetkým 
sa potrebujeme modliť za vzájomnú lásku. 
Podľa toho poznajú všetci, že ste moji uče-
níci, keď sa budete vzájomne milovať. (Ján 
13,35) 

Naša mládež, naša budúcnosť 
Možno si po predchádzajúcom odstavci 

poviete, že starostlivosť o mládež je dosť 
náročná. A máte pravdu. Každý, kto aspoň 
chvíľu pracoval s mládežou alebo mládež 
doma vychoval, vie, že to nie je jednoduché. 

No druhá strana mince hovorí, že to stojí 
za to. 

Keď Pán Ježiš povolával učeníkov, mno-
hí z nich boli mladí muži. Odhaduje sa, že 
apoštol Ján mal okolo 16 rokov, keď začal 
nasledovať Ježiša. Ježiš sa rozhodol inves-
tovať do mladých ľudí. 

Dávid bol iba červenolícim mladíkom, 
keď vierou porazil Goliáša. 

Mária bola iba tínedžerka, keď jej anjel 
oznámil, že počne a porodí Mesiáša. 

Vidíme, že Hospodin povoláva ľudí 
každého veku - i mládežníkov. 

 
 
Terajší a budúci mládežníci sú ľudia, 

ktorí budú o pár rokov (možno o viac ako 
pár:) členmi presbyterstva, kurátormi, kos-
tolníkmi, možno dokonca budúcimi farármi. 
Sú to ľudia, ktorí prídu po nás. Ktorí raz 
budú vychovávať ďalšiu generáciu mládež-
níkov a detí. 

Aká výsada, že ich môžeme v tomto 
viesť, povzbudzovať a sledovať ako rastú - 
najmä duchovne. Aká príležitosť, ktorú by 
sme nemali premárniť. Aby sme potom 
spoločne mohli vyznať s apoštolom Jánom: 
Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že 
moje deti chodia v pravde. (3. Jánov 4) 

 
Denisa Harčarová 

(Pokračovanie zo strany 1) 

Keď sme sa koncom leta minulého 
roka lúčili s našimi hosťami z Kysáča, 
pozvali náš zbor na návštevu Dolnej 
zeme. Pozvanie bolo prehodnotené 
a prijaté, a tak sme sa 22. júna asi o 22. 
hodine vydali na cestu. Klíma 
v autobuse zmierňovala teplo a asi po 
šiestich hodinách sme zastavili na hrani-
ciach Maďarska a Srbska. Keďže už sú 
dovolenky, na hraniciach sme sa zdržali 
skoro dve hodiny. Bolo tam asi 7 auto-
busov a kontrola bola zdĺhavá. Pred 
siedmou hodinou sme pokračovali 
v ceste a do cieľa sme sa dostali okolo 
deviatej hodiny. Pri kostole nás už čakali 
domáci bratia a sestry v krojoch 
s chlebom a soľou a horúčava asi 35 
stupňov. Domáci zbor má asi 5000 čle-
nov a bol založený začiatkom 18. storo-
čia. 

Popoludní sme navštívili cirkevný 
zbor v Báčskom Petrovci, ktorý vznikol v r. 1745 a ktorý má asi 4000 členov. Prezreli sme si veľký kostol s vežou vysokou 47m 
a tiež novopostavený zborový dom, kde nám domáci pripravili privítanie a pohostenie. Naša cesta pokračovala do obce Kulpín, kde 
sme si prezreli kaštieľ, v ktorom je múzeum poľnohospodárskej techniky – kosačky, parné stroje na oranie, krosná na tkanie plátna 
a iné. Z kaštieľa sme sa presunuli do chrámu, ktorý pochádza z konca 18. storočia, ako množstvo potolerančných kostolov. 

Druhý deň pokračovala naša návšteva v Novom Sade, kde sme si prezreli synagógu, katedrálu, a po prechádzke mestom nasledo-
vala návšteva protitureckej pevnosti na Petrovaradíne, ktorú sa Turkom nepodarilo prekonať a v ktorej je 20km podzemných chodieb. 
Cestou naspäť sme navštívili Slovenský národný dom v Kysáči, kde sme mali možnosť vidieť fotografie z čias príchodu slovenských 
evanjelikov, kde boli ešte domy pokryté slamou. Pán Surový, predseda Matice slovenskej nám vysvetlil, ako vznikol názov obce 
Kisáč – Kis Áč (meno stolára). Prisťahovalci prichádzali z rôznych stolíc Rakúsko-Uhorska, aj z Oravy, Liptova, Turca a aj Békeš-
skej Čaby, kde už boli usadení skôr. 

V nedeľu sme sa všetci stretli na službách Božích a kázňou slova Božieho poslúžil náš br. farár Jaroslav Petro na text Ev. Jána 6, 
32 v nadväznosti na prosbu „chlieb náš každodenný daj nám dnes“. Spevokol Pútnik poslúžil troma piesňami a básňou sestra Anna 
Chovanová. Po službách Božích sme sa stretli na spoločnom obede a rozhovoroch. Nakoniec sme sa presunuli do areálu školy, kde sa 
konal 24. ročník festivalu Zlatá brána - vystúpenia slovenských detských folklórnych súborov z celej Vojvodiny aj zo Slovenska 
(Žilina, Tekov). Festival pokračoval, ale čas nášho odchodu sa priblížil a niekoľko minút po 18. hodine sme  sa rozlúčili s domácimi 
a vydali na cestu domov. Po druhej hodine sme už boli doma. 

J+J 

V Kysáči na dolnej zemi 
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Kedy a kde ste sa narodili? 
Narodil som sa v Humennom 13. februára 1978. Bývali sme 

potom v Dlhom nad Cirochou v okrese Snina. 
Čo vás oslovilo, resp. priviedlo ku štúdiu teológie? 
Je to najťažšia otázka, akú nám duchovným kladú ľudia. Je to 

„Dar a Tajomstvo zároveň“, ako to nazval aj svätý pápež Ján 
Pavol II. Taký osobný a silný moment povolania nastal na vojen-
čine. Kedy som mal možnosť rozhodnúť sa pre kňazstvo alebo 
manželstvo. Tak už trinásť rokov som k dispozícii nášmu Pánovi 
Ježišovi Kristovi, aby mohol cezo mňa konať 
v ľudských srdciach. 

Kde ste „slúžili“ predtým, keď ste prišli 
do Obišoviec? 

V prvých rokoch svojho kňazského pôso-
benia som slúžil ako kaplán v Michalovciach, 
Prešove a Košiciach. 

Ako ste sa zžili s tunajšími podmienkami 
vo farnosti? 

Asi tak ako každý, keď príde do nového 
prostredia a berie na seba úplne odlišné povin-
nosti, na aké, ako kaplán, som bol zvyknutý. 
Ale vnímam tento prechod veľmi pozitívne. 
Mám rád svojich veriacich a spolupútnikov vo 
viere zároveň. Vzájomne sa povzbudzujeme 
k životu s Ježišom podľa Jeho slov. 

Ktorá pasáž v Biblii je Vám 
„najbližšia“? 

„Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola 
vo mne márna.“ (1 Kor 15, 10) 

 Zažili ste počas svojej služby aj nejakú humornú prího-
du? Mohli by ste nám ju priblížiť? 

Keď som raz v príhovore vysvetľoval pasáž z Lukášovho 
evanjelia Lk 6, 44 : „Každý strom možno poznať po ovo-
cí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neobera-
jú hrozno.“, že sa nedá v našom živote aj byť veriaci aj nebyť 
veriaci, že neoberáme hrozno z jablone. Tak jeden chlapec vykrí-
kol, že to nie je pravda, že hrozno sa oberá aj z jablone. Mal na 
mysli hrozno, ktoré sa ťahalo po plote až cez jabloň a preto obe-

rali hrozno z jablone. Celkom sme sa pobavili, ako sa nás snažil 
presvedčiť, že nemám pravdu. Zachránila to nakoniec jeho ma-
ma, ktorá celú situáciu vysvetlila. Celý kostol „išiel do kolien“. 

Ak máte nejaký voľný čas, ako ho trávite? 
Keď som bol mladším kaplánom, bolo toho neúrekom. Bol to 

bicykel, kolieskové korčule, turistika - mám veľmi rád hory. 
Potom rád kondične behám. Hoci som od toho už upustil a je to 
na mne aj vidieť (smiech). Rád čítam a veľmi rád sa „rýpem 
v zemi“, venujem sa záhrade.  Je toho ešte veľa... Sú to momen-

ty, ktoré využívam na stretnutie s priateľmi, 
rodinou a tak... 
Keby ste sa mali ešte raz rozhodnúť 
o vašom povolaní, išli by ste rovnakou ces-
tou? A prečo? 
Stále si pripomínam pasáž z Biblie z proroka 
Jeremiáša 20, 7: „Zvádzal si ma, Pane, nuž dal 
som sa zviesť, uchopil si ma a premohol.“  
Som šťastný v tejto službe a zároveň naplnený 
Pánovou milosťou. Hoci sú ťažkosti, boje, 
pokušenia, dá sa to zvládnuť, ak som verný 
Evanjeliu Ježiša Krista. 
Aký je váš názor na ekumenické dianie vo 
svete? 
Samozrejme, že ho podporujem, a teším sa 
takejto iniciatíve. Jednotlivé konfesie sa majú 
čím povzbudzovať, motivovať a obohacovať. 
V jednotlivých tradíciách, v ktorých žijeme 

a prehlbujeme svoj vzťah ku Kristovi, je mocné pôsobenie Ducha 
Svätého, ktoré nás postupne privádza k tomu, čo nás spája a nie 
k tomu, čo nás rozdeľuje. Ježiš sa vo svojej veľkňazskej modlitbe 
prihovára za našu jednotu. Teším sa z priateľstva rodiny vášho 
pána farára Jaroslava Petra. Želám a v modlitbách vyprosujem 
pokoj a pohodu, dobrotu a veľa vzájomného porozumenia, Božej 
milosti vášmu kresťanskému spoločenstvu - rodine veriacich. 
Teším sa na ďalšie spoločné aktivity v rámci ekumenizmu 
a iných príjemných stretnutí. 

 
-dk- 

Rozhovor s rímskokatolíckym br. farárom Michalom Harakaľom 

 

Milé deti  
 

Už je tu leto!!! Myslím, že všetci sa z toho veľmi tešíme  Pútnik však nelení a aj v tomto čísle má pre vás nejakú úlohu. 
V lete sa robia žatvy. Hromadne (v dnešnej dobe to robia kombajny) sa pokosí zasiate obilie na poliach. V podobenstve 

o štvorakej pôde Pán Ježiš hovorí o zrne, ktoré padlo do dobrej pôdy a prinieslo bohatú úrodu – práve takú môžeme vidieť v lete na 
obilných poliach, kde je nespočetne veľa pšeničných, jačmenných a iných klasov  Je krásne vidieť, ako z malého zrna vyrastie nie-
čo dobré a užitočné. Ak chceme i my byť dobrou úrodou, je potrebné robiť 3 veci, ktoré takí ľudia robia. 

Klásky by nám to aj chceli povedať, ale vietor ich rozfúkal a poprehadzoval, a pre nás momentálne nie sú veľmi „dobrou úrodou“. 
Skúste im trochu pomôcť . (Prvé písmenko je vždy správne) 

 
 

.......................................... Božie Slovo 

........................................... Mu 

.......................................................... úžitok 

Matúš 12, 23  

Prajeme všetkým deťom aj dospelým požehnané leto! 
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Dátum Príležitosť Modlíme sa za 

2.7.2017 3. po Svätej Trojici 

Prázdninové  
mesiace 

o ochranu a bezpečnosť našich detí 

aby rozumne využívali voľný čas 

aby vedeli pomôcť vo svojej domácnosti 

9.7.2017 4. po Svätej Trojici 
aby sa vyhýbali zlej spoločnosti 
venovali sa aj duchovným  veciam a mali čas na Božie 
slovo a modlitby 

16.7.2017 5. po Svätej Trojici Akcie v dištrikte 
Misijné dni VD 

Dištriktuálny deň VD 

23.7.2017 6. po Svätej Trojici 

Predsedníctvo 
ECAV 

Synodáli ukázali, že chcú iné nasmerovanie cirkvi, 
aby si nevybralo cestu pomsty voči tým, ktorí im vyjadri-
li nesúhlas 

netlačili cirkev do svojho obrazu a svojej predstavy 

30.7.2017 7. po Svätej Trojici 

začali sa riadiť rozhodnutiami synody 

počúvali hlas väčšiny 

uvedomili si, že dvaja ľudia nemôžu mať všetku moc v 
cirkvi 

6.8.2017 8. po Svätej Trojici tábory a výlety 
cyklistický výlet 13. - 15. júl 2017 

detský tábor 30. júl - 4. august 2017 
dorastovo mládežnícky výlet 8. - 13. august 2017 

13.8.2017 9. po Svätej Trojici 
slúžiacich  
v cirkvi 

robili svoju prácu verne a obetavo 
boli zodpovední a svedomito sa pripravovali 
vydávali dobré svedectvo o Pánu Bohu 

20.8.2017 10. po Svätej Trojici 
situácia v ECAV  

po synode 

aby sa nerobili v tomto stave cirkvi žiadne vážne rozhod-
nutia 

nech reštrukturalizácia ECAV ostane na nových ľudí, 
ktorí vzídu z demokratických volieb 

nech súčasné predsedníctvo dokáže slušným spôsobom 
odísť, keď budúci rok skončí jeho mandát 

27.8.2017 11. po Svätej Trojici 
Evanjelický  

posol 

skončil s osočovaním ľudí 
nepokračoval v tendenčných informáciách verejnosti 
nezavádzal, neklamal a neprekrúcal pravdu 

3.9.2017 12. po Svätej Trojici 
Začiatok školského 

roku 

aby si deti uvedomili, že vzdelanie je dôležité pre ich 
budúcnosť 

aby si uvedomili, že sa učia pre seba 
vyberali si priateľov, s ktorými sa kamarátia 

10.9.2017 13. po Svätej Trojici 
500. výročie  
reformácie 

aby sme využili toto výročie na reformu cirkvi podľa 
Božieho slova 

aby nám Božie slovo bolo dôležitejšie ako cirkevnopráv-
ne predpisy 

aby sme znova žili reformačné zásady 

17.9.2017 14. po Svätej Trojici 

za ľudí, ktorí v nových voľbách nastúpia do čelných 
funkcií ECAV 

aby to boli rozhľadení ľudia 
mali na srdci budúcnosť cirkvi 

24.9.2017 15. po Svätej Trojici 
záležalo im na tom, akým smerom cirkev ide 
aby viedli cirkev v duchu Božieho slova 
hľadali dobro cirkvi 

1.10.2017 16. po Svätej Trojici 
vedeli urobiť reštrukturalizáciu ECAV, ktorá jej pomôže 
pôsobili v cirkvi zmierlivo a viedli ju misijne 
budovali spoločenstvo v ECAV 

Budúce voľby  
v ECAV 



 

 

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

2.7.2017 3. po Sv. Trojici 

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

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Suchá Dolina   

6.7.2017 
Sviatok Cyrila a Metoda 

Sviatok Majstra Jána Husa 18:00 Obišovce   

9.7.2017 

20. Dištriktuálny deň  
Východného dištriktu 

Téma: REŠTART  

9:30 Bohoslužby 

14:00 Opera: Hrad Prepevný 

4. po Svätej Trojici 
8:00 Lemešany Zach 7,8-10 

9:30 Obišovce   

16.7.2017 
5. po Svätej Trojici 

8:00 Trebejov 1S 3,1-10; 1Tim 1,12-17 

9:30 Obišovce   
11:00 Drienovská Nová Ves   

Popoludnie o  
reštrukturalizácii ECAV 14:00 Obišovce Diskusia 

20. - 23.8. 
2017 

Misijné dni 
Východného dištriktu 

Téma: Obnovme si svoj 
dom 

  
Hotel Sorea 

Ľubovnianské kúpele 
 

23.7.2017 6. po Svätej Trojici 
8:00 Kysak 5M 15,7-8.10-11; 1Pt 1,13-21 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

30.7.2017 7. po Svätej Trojici 
8:00 Drienovská Nová Ves 2M 34,27-35; Zj 1,9-18 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

6.8.2017 8. po Svätej Trojici 

8:00 Trebejov Mich 3,5-8; 1J 4,1-6 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Suchá Dolina +VP 

13.8.2017 9. po Svätej Trojici 

8:00 Kysak +VP  Am 8,4-6; 1Pt 4,7-11 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov +VP 

14:00 Lemešany +VP 

20.8.2017 10. po Svätej Trojici 
Kajúca nedeľa 

8:00 Drienovská Nová Ves +VP 

9:30 Obišovce +VP 

11:00 Kysak   

27.8.2017 11. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov Zach 4,6; R 7,14-25 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

3.9.2017 12. po Svätej Trojici 9:30 Trebejov Pamiatka posvätenia chrámu 

10.9.2017 13. po Svätej Trojici 
Začiatok školského roka 

8:00 Suchá Dolina Jób 11,4-11; Ef 6,1-4 

9:30 Obišovce   

11:00 Lemešany   

17.9.2017 14. po Svätej Trojici 
8:00 Kysak Ez 37,15-22; Ef 4,1-6 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

24.9.2017 15. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov 5M 4,29-31; F 4,11-13 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

1.10.2017 16. po Svätej Trojici 9:30 Obišovce Pamiatka posvätenia chrámu 

Mestská športová hala Prešov  
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