
 

 

„Keď však dobre robíte a predsa vytrváte v utrpení, to je 
milé Bohu, lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel 
za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapa-
je.“ (1. list Petrov 2: 20b-21)  

 
Prečo existuje utrpenie? Túto otázku si kladú mnohí v 

okamihu, keď sú vystavení jeho pôsobeniu. Pri všetkých 
úprimných snahách obmedziť ho v čo najväčšej miere, ostáva 
stále bytostnou súčasťou života. Rozhodnúť sa raz navždy 
skoncovať s utrpením by znamenalo uveriť ďalšej utópii, 
ktorá by mohla viesť k novej totalite duše. 

Ľudstvo pozná rôznorodé podoby utrpenia. Ľudia trpia 
zúfalstvom samoty, trpia kvôli 
chorobám a bolestiam, trpia 
kvôli vojnám, trpia fyzicky i 
duševne. Utrpenie si môžeme 
zapríčiniť sami, môže byť zaprí-
činené inými, no rovnako tak 
môže byť dôsledkom tragických 
udalostí bez nášho vlastného 
zavinenia. Existuje i utrpenie, 
ktoré na seba človek berie dob-
rovoľne. Robí to tak pre dru-
hých. 

 „Nenesie za to vinu i Boh?“ 
Je nesprávne vidieť všetko, čo sa vo svete deje ako Božie 

zvrchované riadenie. Prečo by nás potom Ježiš učil v modlit-
be prosiť – buď vôľa Tvoja? Nesmieme zabudnúť na skutoč-
nosť, že na utrpení a pustošení sveta má kľúčový podiel ľud-
ský faktor kvôli jeho hriešnosti. V tomto zmysle je potrebné 
Božiu všemohúcnosť korigovať slovami: – Boh nechce všet-
ko, čo sa deje. On však chce urobiť niečo s tým, čo sa deje. 

Z toho môžeme odvodiť, že veriť v Boha a byť pod Jeho 
ochranou, neznamená zabezpečiť sa automaticky pred utrpe-
ním a núdzou. 

Tomu, že tieto slová nechcú byť len akýmsi kresťanským 
klišé, nasvedčuje i skutočnosť Kristovho utrpenia. Záver Ježi-

šovho života môže byť za istých okolností potešujúcou sprá-
vou pre všetkých trpiacich. V utrpení a kríži Ježiša na seba 
totiž Boh vzal v osobe Syna stav ľudskej smrti, zapríčinený 
ľudským hriechom a demonštroval tak solidaritu s ľudstvom a 
súcit s jeho utrpením. Ukázal tak, že je v zápase so silami 
hriechu a smrti na našej strane. Dokazuje, že trpí vždy, keď 
trpíme i my a to najmä vtedy, keď sami nevidíme zrejmú prí-
činu vlastného utrpenia. Takto nás utešuje a dáva nám silu. 

Z Božieho pozvania v Kristovej vykupiteľskej smrti na 
Golgote samozrejme vyplýva, že ak odpovieme na Jeho vola-
nie svojím „áno“, otvára sa nám riskantná cesta Ježišovho 
osudu. História Kristových nasledovníkov to jasne dosvedču-

je. Veď opakujeme len Ježišovo 
„áno“ povedané Bohu. „Áno“, 
pre ktoré musel trpieť a byť 
ukrižovaný. Kristus chce, aby 
sme boli príkladom v obetovaní 
sa pre iných. 
V utrpení a viditeľnom škandále 
Ježišovho ukrižovania Boh od-
haľuje pôsobenie nespravodli-
vých síl vo svete. Ten, ktorý bol 
nevinný a spravodlivý, bol ukri-
žovaný ako kriminálnik. Boh 
odkrýva nespravodlivosť, ktorá 

sa vydáva za spravodlivosť. Ukrižovanie Ježiša odhaľuje 
krutosť ľudských bytostí a dominantných náboženských a 
politických síl tej doby. Hoci to vyzeralo tak, že triumfujú 
nad Božím spravodlivým, zásahom Božieho vzkriesenia sa 
ukázalo, že z ich víťazstva sa krátko nato stala porážka. Vidi-
teľná slabosť Boha dokázala byť vlastne silnejšia než sily 
sveta. 

V moci Kristovho utrpenia, ukrižovania a zmŕtvychvstania 
sme povolaní k tomu, aby sme pokračovali v identifikovaní a 
konfrontovaní neľudských utláčateľských síl vo svete. 

 
František Korečko 
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Na kávičke s Martinom  
Lutherom, doktorom teológie 

vo Wittembergu 
 

Keď v predvečer Všetkých svä-
tých pribil Martin Luther na dvere 
Wittenberského kostola 95 téz proti 
odpustkom, nebolo už také jednodu-
ché sa s ním vybrať na kávičku. Aj 
keď tézy boli napísané v latinčine 
a boli adresované len vzdelanej ve-
rejnosti, teda kňazom a profesorom, 
niekto ich bez vedomia Luthera 
preložil do nemčiny. Tieto tézy sa 
šírili veľmi rýchlo celým Nemec-
kom. Bolo to niečo iné ako obyčaj-
né sťažnosti, s ktorými sa Tetzel 
bežne stretával. Luther tieto svoje 
tézy písal z pozície univerzitného 
profesora a doktora teológie. 

Zrazu sa stal veľmi známym 
a jeho meno sa skloňovalo na mno-
hých miestach po celom Nemecku. 
Raz poznamenal, že ho dovtedy 
viedli ako koňa s klapkami na 
očiach, ktorý nevidí ani napravo ani 
naľavo a nevie kam smeruje. Luther 
zo začiatku ani tak nekritizoval od-
pustenie, ktoré odpustky prinášajú, 
ale spôsob, ako sa s odpustením 
narába. 

Vtedy ešte netušil, proti akým 
vplyvným a mocným ľuďom sa 
postavil. Boli to ľudia, pre ktorých 
učenie cirkvi ani duchovné hodnoty 
nič neznamenali. Tetzelovi hneď na 
to udelili hodnosť doktora, aby sa 
mohol ozvať proti Lutherovi ako 
rovnocenný. Bol vymenovaný nový 
predstavený augustiniánov, ktorý 
dostal za úlohu umlčať tohto saské-
ho mnícha. 

Lutherovo vysvetľovanie toho čo 
napísal, začalo vlastne hneď po zve-
rejnení téz. Začal kázať, ale aj pred-
nášať o týchto veciach svojim žia-
kom. Stále naliehavejšie zdôrazňo-
val Krista, ako jediný zdroj spásy 
a záchrany hriešneho človeka. 

V tom čase univerzita vo Witten-
bergu hľadala po celom Nemecku 
kvalitného učiteľa hebrejčiny. Od-
mietol ich však Ján Reuchlin, ako aj 

Peter Mosellanus, a tak boli nútení 
nakoniec prijať Filipa Melanchtona, 
mladšieho synovca Rauchlina. Lut-
her ho prezýval „vychudnutá kre-
vetka“, pretože bol chudý, len kosť 
a koža, ale nakoniec sa stal Luthero-
vým najvernejším a najbližším spo-
lupracovníkom, doslova spriazne-
nou dušou. 

Na jar roku 1518 bol Luther po-
zvaný pred učené a verejné publi-
kum, aby tam obhájil svoje nové 
tvrdenia a svoju teológiu. Bolo to 
pravidelné stretnutie augustinián-
skych mníchov, ktoré sa organizo-
valo každé tri roky a teraz bolo zvo-

lané do Heidelbergu. Luther tam 
išiel aj ako dištriktuálny vikár, ktorý 
mal vystúpiť so správou o svojom 
pôsobení. 

Každý čakal, že sa tam otvorí 
téma odpustkov, ktorá Luthera pre-
slávila a urobila ho známym, no na 
počudovanie v Lutherovom vystú-
pení bolo 28 teologických a ďalších 
12 filozofických téz, ale ani 
v jednom bode nebolo spomenuté 
slovo odpustky. Luthera požiadali, 
aby sa venoval vážnym témam 
a nejatril rany cirkvi. A tak sa pustil 
do vysvetľovania toho, čo pokladal 
v tom čase za najdôležitejšie. Hovo-
ril, že ani jeden dobrý skutok člove-
ku neosoží a neurobí človeka lepším 
kresťanom pred Bohom. Človek 

nikdy nemôže uspokojiť Boha, pre-
tože čím viac si to myslí, tým viac 
je odsúdený. 

Nám v dnešnej dobe tieto slová 
veľmi nerezonujú v ušiach, ale 
v tom čase, keď sa dobré skutky tak 
príliš zdôrazňovali a posúvali do 
popredia, to bolo skutočne niečo 
veľmi objavné a nové. 

Luther dvakrát vyhlásil, že teoló-
gia, ktorej ho učili, ho vedie do za-
tratenia. Zákon hovorí človeku: 
Urob toto, ale človek je slabý, nikdy 
to neurobí. Ale milosť hovorí: ver 
v Ježiša Krista a v tej chvíli sa to 
stane. Luther počas celej dišputy 
vystupoval smelo, a Heidelberská 
dišputa bola pre Luthera úspechom 
vo všetkých možných oblastiach. 
Získal mnoho sympatizantov a veľa 
nových priateľov, ktorí boli mnohí 
aj veľmi vplyvnými mužmi. 

V máji 1518 dokončil Luther 
svoju knihu s názvom: Vyjasnenia 
týkajúce sa Deväťdesiatich piatich 
téz. Snažil sa v nej vysvetliť to, čo 
by povedal k jednotlivým bodom, 
keby bola niekedy prebehla diskusia 
k odpustkom.  Od odpustkov prešiel  
v knihe ku všeobecnej kritike spo-
vede a pokánia. Vysvetľoval, že 
kňaz má pravo udeliť kajúcnikovi 
rozhrešenie, ale nemá moc odpúšťať 
hriechy človeka. Všetko stojí na 
viere v Kristovo zasľúbenie, ktoré 
v Božom slove máme. Tieto slová 
urobili koniec nie len odpustkom, 
ale aj pútiam, zádušným omšiam, 
uctievaniu obrazov, zbieraniu relik-
vií a mnohým ďalším veciam stre-
dovekého náboženstva. 

Luther si vtedy ešte neuvedomo-
val, ako ďaleko zašiel. Vyjasnenia 
venoval pápežovi Levovi X. 
a myslel to úprimne. Tvrdil, že ne-
predkladá nič nové a ani nič iné, iba 
to, o čom Božie slovo hovorí už 
dávno.  V liste stálo: ...Váš názor 
pokladám za názor Krista, ktorý 
hovorí skrze Vás... 

Pokračovanie v budúcom čísle. 
 

Jaro Petro 
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Blahoželáme! 
 

1.7.2018 – 30.9.2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Našim jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme im Božie požehnanie! 
(Ak tiež patríte medzi jubilantov, no nenašli ste sa v tomto zozname, povedzte to svojmu presbyterovi, prípadne dajte 
nám to vedieť na faru. Môže to znamenať, že nemáme váš evidenčný list.)  
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50 rokov 
Ján Gaľa, Obišovce 128 

70 rokov 
Ján Jaško, Drienovská Nová Ves 28 

Mária Beňková, Suchá Dolina 61 

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

 5. - 8. júla 2018 bude v Lenke pri Tornali SEMFEST s témou: Jeden Boh. 
Prvý v živote? Jediná cesta. Jednotní. 

 Cyklotábor sa bude konať v termíne 9. - 11. júla 2018. Tohto roku by sme 
radi prešli niekoľko trás po Gemeri. Čaká nás Muránsky hrad, Mníšanský 
viadukt, či Slavošovský tunel. Prihlášky sú na internete.  

 Detský tábor bude tohto roku znova v Janoškovom dome v Liptovskom 
Hrádku v termíne 23. - 27. júl 2018. Prihlášky sú zverejnené na internete. Pred začiatkom tábora bude 
zverejnený aj informačný list pre prihlásených. 

 Dorastovo mládežnícky tábor plánujeme od 6. - 11. augusta 2018 v Párnici. Prihlášky nájdete na interne-
te. Vrelo ho odporúčam všetkým mladým ľuďom v našom zbore. 

 Misijné dni VD ECAV budú 30. augusta - 2. septembra 2018 v Starej Ľubovni v hoteli Sorea s témou: 
Skutočne slobodní. Aj tento rok vás bratia a sestry pozývam, aby ste sa prihlásili na túto veľmi požehna-
nú akciu, ktorú organizuje Východný dištrikt. Je to ako pre mladších, tak aj pre starších, každý si tam 
nájde to svoje.  

 Dištriktuálny deň Východného dištriktu bude tohto roku 16. septembra 2018 v Športovej hale v  Poprad 
Aréne. Služby božie budú s Večerou Pánovou a budú spojené so spomienkou na obete holokaustu 
a komunizmu. Začínajú o 9:30 a popoludňajší program bude pokračovať o 14:00. Na tento deň by sme 
radi zorganizovali autobusový zájazd. Srdečne Vás pozývame. Téma celého dňa je DEŇ ZMIERENIA. 

85 rokov 
Anna Čontofalská, Lemešany 153  

65 rokov 
Milan Bakalár, Obišovce 103 

80 rokov 
Ľudmila Čopová, Kysak 102 

55 rokov 
Miroslav Babej, Drienovská Nová Ves 127 

Vlastimil Čop, Kysak 97 
Miroslav Ferenc, Kysak 206 
Marta Kollárová, Kysak 369 

Jana Želinková, Drienovská Nová Ves 130 
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Víkendovka v Kukovej 
 

Posledný májový víkend sa, tak 
ako je zvykom, konala v našom 
zbore konfirmandská víkendovka. 
Brat farár zavolal ku konfirman-
dom aj mládežníkov a spolu sme 
sa vybrali na faru v Kukovej, kde 

nás čakal víkend plný oddychu, zábavy s priateľmi ako aj poznávania 
nášho nebeského Otca, seba samých i seba navzájom. 

Čas sme trávili hraním spoločenských hier, rozprávaním sa či 
chválením nášho Pána. Pozreli sme si film Chatrč, zahrali sme si flor-
bal i futbal a skúsili aj vyšívanie. Sobotu večer sme trávili 
s mládežníkmi z Kukovej i Nemcoviec a v nedeľu sme navštívili do-
máce bohoslužby, na ktorých sme poslúžili piesňou. 

Naše zamyslenia nadväzovali na sériu tém, ktoré preberáme na 
mládeži. Spolu s Kazateľom uvažujeme nad bežnými vecami v živote 
ako sú múdrosť, práca, priateľstvo, mladosť, bohatstvo a sloboda. Má to všetko zmysel? Na čo sa človek námaha, keď každé 
jeho dielo raz zanikne? Kedy a kde nájdeme spravodlivosť? Ako môžeme byť šťastní? V Kaz 9, 8 sa dočítame, že požehnanie od 
Boha prichádza vtedy, keď „máme rúcha biele", teda vtedy, keď sa zdržiavame hriechu a ak aj zhrešíme, vyznáme to Kristu, 
ktorý naše rúcho urobí znovu a znovu čistým. Kazateľ nás vedie k poznaniu, že len v živote s Bohom môžeme nájsť zmysel 
a naplnenie. 

„Nech sú tvoje šaty vždy biele a nech nikdy nechýba olej na tvojej hlave.“ Kaz 9, 8 
Lucka 

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

Deň detí a prespávačka na fare 
 
V piatok 1. júna sme o 16-tej hodine s deťmi z detského spevokolu 
Svetielko vyrazili z Kysaku pešo do Obišoviec, kde nás na fare čakali 
ďalšie deti (dokopy aj s vedúcimi nás bolo 15) a spoločne sme sa 
vybrali na Zámčisko. Po „prehliadke hradu“ a doplnení energie slad-
kosťami  sme si na lúke zahrali hry s farebným padákom, ktorý sa 
deťom veľmi páčil. Na spiatočnej ceste sme si spravili krátku prestáv-
ku pri mini košiari s ovečkami a kozičkami, kde nám o nich ochotný 
ujo majiteľ porozprával a dovolil nám ich pohladkať, dokonca nám 
ponúkol, aby sme si zobrali na ruky jedno päťdňové  jahniatko, lenže 
nikto k tomu nenabral odvahu , báli sme sa, že mu ublížime. Na 
faru sme sa vrátili hladní a aby nám čas pri čakaní na pečené klobásy 
rýchlejšie ubehol, tak sme si zahrali frisbee.  Po výdatnej večeri sme 

si ešte vonku  zahrali schovávačky a futbal a potom sme sa presunuli dnu, kde nás čakali ďalšie zábavné hry. Pred spaním na-
miesto Večerníčka sme si vypočuli „strašidelný príbeh“ O obišovskom zvone. Ráno nás čakalo milé prekvapenie, a to sladké 
raňajky, ktoré nám pripravil náš brat farár. Po raňajkách sme sa plní vďaky nášmu nebeskému Otcovi za krásne prežitý čas všet-
ci rozišli domov. 

                                                                                                            B. Buzogaňová 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Milé deti  
 
Máme tu prázdniny!!! Určite sa už všetci tešíte . Nebude škola, vonku budete môcť tráviť oveľa viac času, bude aj dlhšie vidno 
a budú tábory, výlety a kopec ďalších úžasných prázdninových aktivít. Tešíme sa spolu s vami! 
V Biblii nás Pán Ježiš vyzýva k niečomu, čo sa vám na prvé počutie môže zdať zvláštne. Hovorí: „Preto BDEJTE, lebo neviete, 
v ktorý deň príde váš Pán.“ (Matúš 24, 42) Čo to znamená? Že nemám nikdy spať??? Veď to sa nedá... Pán Ježiš to však nemyslí 
takto doslovne, lebo aj On vie, že telo bez spánku a oddychu fungovať nevie. Aj preto mávame prázdniny. A o to tu ide. Pán Ježiš 
týmto „BDEJTE“ hovorí, aby sme si NErobili prázdniny v živote s Ním. Aby sme sa neprestali modliť, čítať si Bibliu, stretávať sa 

s inými kresťanmi – aby sme Ho neprestali 
nasledovať. 
V rybičkách v akváriu si môžete vylúštiť, čo 
je pre takéto bdenie dôležité a čo vám všet-
kým prajeme zažívať počas týchto prázdnin 
 (stačí prečítať písmenká v nich sprava 
doľava – naopak ako v škole. Rovnaké rybky 
symbolizujú jedno slovo). 
 
__  __  __  __  __      
 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Mládežnícke okienko :-) 
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Mesto na vrchu 

Boli sme na konferencii EVS, ktorá sa konala tohto 
roku v Piešťanoch. Bola to veľmi dobrá konferencia. Ak 
ste ešte neboli, tak odporúčam, verím, že by odporúčali 
všetci, ktorí boli. Účasť sme prijali my, sestra Benková zo 
Suchej doliny, sestra Lišková s dcérou a brat farár s man-
želkou. No brat farár mal aj povinnosti a bolo ich dosť: v 
sobotu mal jednu prednášku dopoludnia, popoludní semi-
nár a v nedeľu prisluhoval Večeru Pánovu v piešťanskom 
kostole. 

Mesto na vrchu nemôže byť skryté. Celá konferencia sa 
niesla touto témou. Teda, čo pre nás urobil, robí Pán Ježiš 
Kristus. A čo my? Žijeme svoju vieru? Je to na nás vidieť? 

A čo má byť vidieť? Všetky prednášky sú na webe. Stačí 
si nájsť www.evs.sk, alebo www.chcemviac.sk. 

Podľa mňa to bolo zaujímavé aj tým, že sme mali mož-
nosť pri prednáške sledovať zapisovanie myšlienok na 
obraze za prednášajúcim. Pre ilustráciu vám pridávam 
obrázok poznámok nášho brata farára. Neviem, či to všet-
kým, alebo väčšine vyhovovalo, ale mne to zapisovanie a 
znázorňovanie prednášky uceľovalo myšlienky. 

Strávili sme požehnaný čas. Ešte raz, vrelo odporúčam, 
ako pozrieť prednášky na webe, tak aj prijať účasť priamo 
na konferencii. 

Ján Brozman, zborový dozorca 

Milí dospeláci ☺ 
 

v tomto čísle sme si pre Vás pripravili menší kvíz zaoberajúci sa životom Martina Luthera. 
 
1. Čo začal Luther prednášať vo Wittenbergu koncom roka 1513? 
a) žalmy   b) skutky apoštolov c) príslovia  d) evanjeliá 
 
2. V akom meste sa Luther narodil? 
a) Essen   b) Eisleben  c) Elenge  d) Ellingen 
 
3. Ktorý z týchto predmetov sa NEvyučoval na mestskej škole v Mansfelde? 
a) čítanie  b) spev   c) písanie  d) nemecký jazyk 
 
4. V ktorú nedeľu slúžil Luther svoju prvú omšu? 
a) Leatare  b) Ludica  c) Cantate  d) Septagesima 
 
5. V ktorý deň bolo pribitých 95 téz? 
a) 30.10.1517  b) 31.10.1517  c) 1.11.1517  d) 2.11.1517 

Martin Vigľaš robí interview s bratom farárom Jaroslavom Petrom. Sobota večer 5.5.2018 
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Vtipy 
 

Príde babka z nedeľných bohoslužieb 
domov a hovorí vnučke: 
- Dnešné bohoslužby boli celé zle. Číta-
nie biblických textov som vôbec nepo-
čula, evanjelium spieval farár falošne a  
kázeň bola nanič... 
A vnučka povie: 
- A čo si čakala za dva centy? 
------------------------------------------------ 
Katechétka sa pýta na náboženstve žia-
kov: Čo je to zázrak?  
Ferko vykríkne: 
- Keď nám poviete, že zajtra nemusíme 
ísť do školy. 
------------------------------------------------ 
Dobrovoľné príspevky do kostolnej 
pokladničky veľmi klesli, a tak sa pán 
farár odhodlal k ráznemu opatreniu. 
Počas kázne vyhlásil: 
- Bratia a sestry, robím to veľmi nerád, 
ale nemám iné riešenie. Je medzi nami 
muž, ktorý má hriešny pomer s manžel-
kou jedného nášho cirkevníka. Ak sa v 
kostolnej pokladničke na milodary do 
večera neobjaví 100,- eur, zverejním 
jeho meno. 
Keď po bohoslužbách farár počítal pe-
niaze v pokladničke, našiel tam 25 sto-
euroviek a jednu pädesiat-eurovku s 
pripnutým lístkom: 
- Pre lásku božiu, otče, počkajte mi do 
večera, tú päťdesiatku niekde zoženiem. 
------------------------------------------------ 
Ide muž na nákup do supermarketu. 
Obíde celé parkovisko raz, dva razy, no 
voľného miesta niet. Tak sa začne mod-
liť: "Pane Bože, prosím, nájdi mi voľné 
miesto, každé ráno, každý večer sa bu-
dem modliť, len mi prosím sprav láska-
vosť a nájdi mi tu niekde jedno voľné 
miesto." Muž urobí okruh cez celé par-
kovisko, no voľného miesta nie a nie 
nájsť. Tak sa znovu začne modliť: 
"Prosím ťa, Bože. Pre teba je to predsa 
maličkosť. Odvďačím sa ti za to, každú 
nedeľu budem chodiť do kostola. Bu-
dem sa k tebe ráno i večer modliť desať 
Otčenášov, desať zdravasov a všetky 
modlitby, ktoré poznám." Opäť obíde 
parkovisko ale stále nič. Tak sa muž 
odhodlá na dobré skutky s oveľa väčší-
mi rozmermi. "Prosím ťa, Pane môj. 
Budem ťa všade ospevovať, hlásať Bo-
žie slovo, priznávať sa k viere, budem 
ťa vyznávať ako v súkromnom živote 
tak i na verejnosti a všade kam prídem. 
A nielen ja, ale i celá moja rodina. Pro-
sím, verím v teba." Muž s očakávaním 
prejde celé parkovisko a hľa, tu voľné 
miesto, a tak si len vydýchne: "Fuh, 
Pane Bože, už nemusíš, už som si na-
šiel." 

V Mníchovskom potoku sme v dňoch 13. - 15.4.2018 strávili pekné 
a požehnané chvíle na zborovom výlete. Prebúdzanie sa jari bolo cítiť aj 
vidieť. Najmä na stromoch, tráve ale aj na bratoch a sestrách. Totiž 
v sobotu popoludní sa vybrali niektorí členovia zboru na čele so sestrou 
kantorkou na túru do Bardejovských kúpeľov. Pešo, cez les z miesta uby-
tovania je to asi hodinka pešo. Zvládli to. Keď dorazili na miesto, tak sa 
riadne ohlásili a stihli úplne s prehľadom aj večeru. Ostatní sme mali po-

hyb priamo v areály. Loptové hry, frisbee, ale aj súťaž v hľadaní pokladu. 
Vždy ráno sme mali krátke zamyslenie a večer témy. Zaoberali sme sa 
dvomi biblickými postavami - Jozefom z Arimatie a Pilátom. Zaujímavé 
postavy. 

V nedeľu sme boli na službách Božích v Richvalde, kde nás srdečne 
privítali ale aj pohostili naši bratia a sestry z miestneho CZ. Brat farár Ma-
rek Cingeľ kázal o Dobrom Pastierovi. Po obede v nedeľu sme sa zastavili 
aj v Bardejovských kúpeľoch. Vďaka všetkým za prípravu a angažovanosť 
pri jednotlivých aktivitách. Bolo veľmi dobre. 

Ján Brozman 

Zborový výlet 

Voľba zborového farára 

Aby sme tohto roku nemali málo volieb, tie najbližšie, ktoré nás čakajú, sú 
voľby zborového farára. 5. októbra 2008 som bol zvolený za zborového farára 
v Obišovciach na 10-ročné funkčné obdobie. Je najvyšší čas uvažovať 
v cirkevnom zbore o tom, ako budete pokračovať. A keďže ma tohtoročné voľ-
by v našej cirkvi mnohému naučili, nerád by som robil tú istú chybu, ktorú 
niekomu inému vyčítam.  

Po uplynutí 10-tich rokov má zbor plné právo zariadiť sa a rozhodnúť sa 
podľa svojich vlastných predstáv. Nemáte voči mne žiadne záväzky, pre ktoré 
tu mám, alebo musím ostať ja. Myslím, že je čas vážne rozmýšľať a rozprávať 
sa v zbore o tom, akým spôsobom obsadíte miesto zborového farára a čo tomu-
to zboru do budúcna pomôže. Nie je zlé rozmýšľať aj o zmene.  

O tom, ako sa obsadzuje miesto farára, máme v cirkevno-právnych predpi-
soch presný postup. Máte na to dva mesiace, aby ste zvážili, či oslovíte nieko-
ho iného, vypíšete súbeh alebo sa uspokojíte so mnou.    

Aj tu je treba mnoho modlitieb a hľadania Božej vôle. Nejde o to, čo pro-
speje farárovi a čo by sa mu páčilo, treba predovšetkým hľadať to, čo prospeje 
cirkevnému zboru.  

Jaro Petro 
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Rozhovor s Tomášom Germanom  

Prešlo už pár rôčkov, čo si zborovým farárom v Blatnici. 
Čo je tam nového? 

8. januára 2018 bolo sedem rokov, čo si ma Blatničania 
zvolili za svojho zborového farára. Žijeme, nazval by som 
to „klasickým“ duchovným životom. Stretávame sa  na 
bohoslužbách ale aj na iných vnútromisijných aktivitách, 
ktoré sa dejú na pôde nášho zboru. Rozbehla sa úžasná 
práca našich žien, ktoré sa stretávajú samé, organizujú si 
prednášky, na ktoré si pozývajú rôznych hostí z celého 
Slovenska. Robíme aj stretávanie mužov, ktorí prídu nie-
len na faru, ale mávame dvakrát za rok stretnutie 
v Blatnickej doline na chate, ktorá patrí 
miestnemu urbárskemu spoločenstvu. 
Minulý rok sme žili intenzívne  500. 
výročím Reformácie, pričom sme absol-
vovali dvakrát pobyt v Nemecku, najprv 
v máji, kde sme sa zúčastnili Kirchenta-
gu (cirkevných dní) vo Weimare, Jene 
a Erfurte a v septembri sa konal štúdijno
-poznávací pobyt „Po stopách Dr. Mar-
tina Luthera“. V polovici júna sme na-
hrávali služby Božie do rozhlasu. Poda-
rilo sa nám za pomoci štedrých darcov 
opraviť naše zvony, ktoré fungujú 
v celej svojej kráse, tak ako tomu bolo 
v minulosti. Plánujeme zborový výlet na 
Spiš, ale aj zborový deň, ktorý sa bude konať  koncom 
leta.  

 
Mohol by si nám čo-to priblížiť o tvojej mladej rodinke? 
S manželkou Ivankou tvoríme manželský pár 6 rokov. 

Pán Boh nám požehnal 6.12.2014 synčeka Tomáška, ktorý  
navštevuje materskú škôlku v Martine (v nej varí moja 
svokra Želka). Od septembra však nastupuje do materskej 
školy do Blatnice. Manželka Ivanka je zamestnaná na exe-
kútorskom úrade v Martine.  

 
V našej cirkvi sa dejú čudné veci. Môžeš nám povedať 

svoj názor na toto dianie? 
Som sklamaný z diania v našej cirkvi, najmä však 

z posledných čísel EPST, ktorý veľmi tvrdo útočí voči 
osobe brata dozorcu Janka Brozmana, ktorého poznám ako 
seriózneho a férového chlapa, ktorého službu, či už 
v zbore v Obišovciach alebo na dištrikte, vnímam dlhé 
roky a ktorá prináša svoje požehnanie. Verím, že nástu-
pom nového vedenia príde vytúžená zmena a rozbúrené 
hladiny sa utíšia. Treba sa zato veľa modliť.  

 
Čo si o tom myslia veriaci v tvojom okolí? 
Tí, ktorí čítajú EPST (vedel by som ich však spočítať na 

prstoch jednej ruky)  sa pýtajú, čo sa to deje v našej cirkvi. 
Je však veľa tých, ktorí nečítajú Evanjelický posol a pre-
to majú „čistú hlavu“ od problémov, ktorými prechádza-
me. Preto ostávajú prekvapení z vyjadrení, ktoré počujú 
z pastierskeho listu alebo čo zachytia z médií.  

 
Ako tráviš svoj voľný čas, pravda, ak ho máš? 
Manželka mi k narodeninám kúpila kolobežku, ktorú sa  

snažím prevetrať Gaderskou dolinou. Chodíme pravidelne 
aj na bicykle. Malý sedí v detskej sedačke, takže si vychut-

náva zdravý horský vzduch.  
 
Máš na nočnom stolíku nejakú knižku, ktorú by si nám 

odporučil na čítanie? 
Medzi mojich obľúbených autorov patrí Stephen King,  

ktorého mám veľmi rád. Pri posteli sa však hromadí aj 
množstvo duchovnej literatúry, ktorá mi slúži ako inšpirá-
cia k mojim kázňam a zamysleniam.  

 
Môžeš nám prezradiť svoje plány do budúcnosti vo svojej 

práci? 
Niekto povedal, že ak chceš Pána Boha rozosmiať, po-

vedz mu o svojich plánoch .  Ak Pán 
Boh bude chcieť, chcel by som určite 
naplniť 10 rokov v zbore. Ako mi raz 
povedal pán farár Fričovský „nie že 
odídeš zo zboru po troch rokoch od 
inštalácie, to je také zlízanie šľahačky 
zo zmrzliny“. Musím však povedať, že 
máme dobrú klímu v zbore a za to 
som tiež Pánu Bohu vďačný.  
 
Vraví sa, že láska ide cez žalúdok. Máš 
svoj obľúbený domáci recept? 
Moja manželka je výborná kuchárka 
a pekárka, čo zdedila po svojej mamine . 
Medzi naše obľúbené recepty patrí koláč  

„nebeské rezy“, na ktorom si vieme dobre pochutnať.  
Recept: 
 
Cesto:    Krém: 
200 g polohrubej múky  7,5 dl mlieka 
200 g práškového cukru  3 vanilkové pudingy 
4 vajcia   200 g práškového cukru 
10 lyžíc oleja   3 kyslé smotany 
10 lyžíc horúcej vody  1 ½ balíčka piškót 
 ½ prášku do pečiva  Káva, tuzemský um 
 
Postup: 
Žĺtky vymiešame s cukrom, pridáme olej, vodu, múku 

s práškom do pečiva a vmiešame sneh z bielkov. Pečieme na 
vymastenom, vysypanom plechu s vyšším okrajom pri 180 stup-
ňoch asi 20 minút. Upečené vychladnuté cesto najskôr potrieme 
džemom a polovicou pudingového krému. Na krém poukladáme 
piškóty namočené v silnej káve s umom. Na piškóty dáme zvy-
šok krému a to necháme stuhnúť. Navrch dáme parížsku šľahač-
ku alebo posypeme strúhanou čokoládou. 

Krém: 
V mlieku uvaríme vanilkové pudingy s cukrom. Po vychlad-

nutí postupne vmiešame kyslé smotany.  
 
Určite si zažil pri svojom povolaní niečo humorné. Môžeš 

sa s nami o to podeliť? 
Pamätám sa, ako jednému z mojich kolegov, ktorého 

som pozval za slávnostného kazateľa, počas kázne začal 
zvoniť mobilný telefón, takže sme sa všetci dobre zasmia-
li, alebo ako môj kolega zo susedného zboru z Necpál 
predstavoval oltár Juraja Turzu pred natrieskaným kosto-
lom, ktorý dal Juraj Turzo zhotoviť svojej manželke Al-
žbete Coborovej a on si to pomýlil s tou kulturistkou Zo-
rou Czborovou , no čo vám poviem, celý kostol sa dobre 
pobavil.  

Dušan Kosturko 
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Kto by si bol len pomyslel, ako budú prebiehať voľby 
predsedníctva ECAV v našej cirkvi. Človek si myslí, že už 
bolo všetko, že už nič horšie nemôže prísť, ale vždy nás 
život a ľudia dokážu prekvapiť. Súčasné vedenie našej cir-
kvi by sa malo so všetkou slušnosťou pripravovať na záver 
svojho pôsobenia a na zodpovedné odovzdanie úradu. Ale 
po tom, čo sa v našej cirkvi deje, je veľmi otázne, ako sa 
bude odovzdávať úrad po všetkých tých útokoch 
a osočovaniach. 

Je to až taký veľký problém vydať na konci funkčného 
obdobia počet zo svojho pôsobenia a slušne potriasť rukou 
svojmu nástupcovi a poblahoželať mu k zvoleniu? Medzi 
veriacimi ľuďmi v cirkvi by to tak malo byť. Ale pri tomto 
predsedníctve sa toho asi nedočkáme. A ak áno, je veľmi 
otázne, nakoľko to bude ozaj úprimné. 

Rozpútali sme v našej cirkvi „čertovské voľby“. Prekro-
čili sme všetky hranice slušnosti, morálky, etiky. Útoky 
a ohováranie niektorých kandidátov nemá konca kraja. Ko-
nečne sme našli vinníkov na všetko zlo, ktoré sa v cirkvi 
udialo a ešte udeje. Predovšetkým sú nimi brat Daniš a brat 
Brozman. Možno môžu aj za zlé cesty na Slovensku a za 
diaľnicu z Bratislavy do 
Košíc, ktorá ešte stále nie je 
dokončená. Najnovšie sú na 
príčine, že klesajú predplati-
telia Evanjelického posla 
spod Tatier, pretože redakcia 
musí „všetko zlo“, ktoré 
spôsobujú, uverejňovať.  

Mrzí ma len, že si ľudia 
pri listovaní v takom perio-
diku neuvedomujú, že to 
reálne nie je pravda a ani to 
nie je možné. Vymysleli sme 
si nepriateľa a bojujeme 
proti nemu, a v tom boji sme posunuli hranice toho, čo sa 
v cirkvi môže. 

Čo sa vlastne stalo? Zoberte si do ruky EPST a pozrite 
sa, čo si môže dovoliť Generálne predsedníctvo a jemu od-
daní ľudia. Z toho vyplýva, že my ostatní podľa ich príkla-
dov už môžeme všetko. Od týchto volieb môžete stáť 
s transparentom v kostole počas bohoslužieb, vykrikovať 
a ohovárať kandidátov, škrtať lístky, prísť na voľby odvoliť, 
ale v kostole na bohoslužbách už neostať, prísť na voľby, 
ale úplne ignorovať všetko, čo sa tam deje, pokrikovať 
a osočovať iných.  

Neuvedomili sme si, že sme posunuli hranicu, ktorá už 
v každých ďalších voľbách bude takáto. Pre toto sú to čer-
tovské voľby. Od týchto volieb už môžete vždy škrtať, pí-
sať do EPST a ohovárať ľudí, od dnes môžete povedať, že 
seniorátne predsedníctva sú nekompetentné, dištriktuálne 
presbyterstvo nevedomé, dištriktuálny konvent zhluk nezna-
lých ľudí, dištriktuálne predsedníctvo nehodné, Synoda - 
najvyšší orgán v cirkvi je neschopná a generálne presbyter-
stvo zaujaté. Od týchto volieb môžete znevážiť každé roz-
hodnutie cirkevných grémií. V týchto voľbách pošpinilo 
a znevážilo predsedníctvo cirkvi všetky jej orgány. Keď 
môže kritizovať najvyššie grémiá cirkvi generálny dozorca 
a generálny biskup, potom môžeme všetci. V cirkvi už mô-
žeme nadávať, ponižovať, očierňovať, môžeme už všetko. 

Je to, ako keď poviete svojmu dieťaťu, že si neprajete, 
aby fajčilo, ale potom mu na stôl do detskej izby odnesiete 
popolník, aby nepopálilo koberec.  

Čo si to dovolila kandidačná porada, že nedala súhlas 
k voľbe ich kandidátom? Nepozabudli sme na niečo v našej 
cirkvi? Nespokojnosť s tým, ako vedie predsedníctvo našu 
cirkev, tu začala oveľa skôr. To vôbec nie je len rozhodnu-
tie kandidačnej porady. Už niekoľko rokov vyzývajú senio-
rátne konventy, aby sa prestalo s očierňovaním a špinením 
cirkevných predstaviteľov v Evanjelickom posli. Sú tu de-
siatky uznesení mnohých seniorátnych konventov, ktoré 
nesúhlasili s postupom predsedníctva pri reštrukturalizácii 
cirkvi, pri služobnom pomere farárov, ktoré nasilu chcelo 
pretlačiť vedenie cirkvi. Tá nespokojnosť zdola sa tu ozýva-
la oveľa skôr, už niekoľko rokov. Prišlo pochybné 
a protiprávne zbavenie všetkých funkcií brata farára Šefran-
ka, podivné odvolanie brata dozorcu Daniša (boli na neho 
podané dve trestné oznámenia a prokurátor obidve zamie-
tol), či nie celkom korektné voľby dištriktuálneho dozorcu 
západného dištriktu, kedy vyradili z kandidátky brata Beňu-
cha. Vtedy však predsedníctvo nekričalo, ani nekázalo sa-

botovať voľby. Vlna nespokojnosti 
prišla s neudeľovaním súhlasov fará-
rom v západnom dištrikte, čo sa po-
dobá skôr na osobnú pomstu, ako na 
rozumné odôvodnenie.   
Ale žiadna sebareflexia zo strany 
vedenia ECAV neprišla. Na to minu-
loročná Synoda neschválila správu 
predsedníctva cirkvi, čo bol tiež jas-
ný postoj nesúhlasu s tým, ako vede-
nie cirkvi postupuje. V mnohých 
iných organizáciách je neschválenie 
správy dôvod na odchod, ale pred-
sedníctvo to takto nepochopilo. Po-

tom prišlo neschválenie rozpočtu Synodou na rok 2018, kde 
predsedníctvo predložilo rozpočet so stratou okolo 89 000,-. 
A napriek všetkým týmto jasným a zrozumiteľným nesúh-
lasným postojom bol na kandidačnej porade navrhnutý na 
kandidáta na generálneho biskupa brat Milan Krivda, dote-
rajší biskup západného dištriktu. Pritom pár mesiacov pred-
tým, sa kriticky k dištriktuálnemu predsedníctvu ECAV 
postavilo aj Združenie Evanjelických Duchovných (ZED), 
ktoré mu vyslovilo nedôveru. Veľká väčšina kandidačnej 
porady povedala jasné „stačilo“. Nechceme a neprajeme si, 
aby Evanjelická cirkev išla ďalej takýmto smerom.  

Pred šiestimi rokmi sám generálny biskup Miloš Klátik 
prešiel kandidačnou poradou o jeden hlas. Bolo to po šies-
tich rokoch jeho pôsobenia. Nebol aj tento moment výzvou 
na zmenu spôsobov vedenia našej cirkvi? To, že dnes Evan-
jelický posol plne podporuje súčasné predsedníctvo 
a uchýlil sa k takýmto nekresťanským praktikám, už neza-
kryje to, čo väčšina ľudí v našej cirkvi vníma ako veľmi 
potrebné. Dať do vedenia cirkvi iných ľudí, ktorí nie sú 
ovplyvnení súčasným predsedníctvom a nebudú viesť túto 
cirkev takýmito spôsobmi.  

Prosme a modlime sa za nové vedenie cirkvi. Nech tam 
prídu ľudia, ktorí budú hľadať Božiu vôľu a nech milujú 
Kristovu cirkev.  

Jaroslav Petro  

Čertovské voľby 
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Námety pre Vaše osobné modlitby 
   

Začínajú sa prázdninové mesiace, v ktorých sa mení režim mnohých našich rodín. Deti majú viac času, viac cestujú, 
viac sa zabávajú. Štatisticky je tu aj viac nebezpečenstiev, hrozieb a úrazov. 
Modlime sa za: 

 
V našom zbore nás čakajú tri tábory. Hneď ten prvý je cyklistický. Aj keď sa snažíme, aby bolo všetko zabezpečené 
a všetko prebehlo v poriadku, predsa len sme na ceste, kde to všetko nezávisí len od nás. Modlite sa, aby sme boli 
v bezpečí a Božej ochrane. 

 
Detský tábor je tohto roku znova naplánovaný v Liptovskom Hrádku v Janoškovom dome. Je to na okraji mesta, kde 
sme sami, máme súkromie, nikoho nevyrušujeme, keď hráme hry a športujeme. Aj keď je to trochu ďalej, je tam čisto 
a každé dieťa má svoju posteľ a aj izby sú celkom na úrovni. Máme pripravenú zaujímavú tému a program. Ale vždy je 
ťažké ustrážiť väčšie množstvo detí, aby nespadli, nestal sa nejaký úraz, či niekto neochorel. Tieto veci nie sú celkom 
v rukách človeka. 

 
Dorastovo mládežnícky tábor si organizuje každoročne mládež sama. Robia si program, hry ale aj témy, o ktorých sa 
spolu rozprávajú. Majú tam možnosť rozoberať duchovné veci, riešiť vážne otázky života. Je to požehnaná akcia.

 
Nemôžeme prestať v modlitbách za našu cirkev. Myslím si, že väčšina ľudí už jasne vidí, že toto, čo sa tu posledné roky 
deje, nie je od Boha. Nikdy nič také v cirkvi nemalo byť. Otázne je, či sa z toho poučíme a posunieme sa ďalej. Ukázalo 
sa, aká veľmi nebezpečná je manipulácia s ľuďmi. Po vzore predsedníctva cirkvi zrazu každý posudzuje niekoho iného, 
koho ani nepozná a nič o ňom nevie. Všade po Slovensku sa ozývajú ľudia, akoby sa rozumeli tomu, čo sa odohralo 
v Reformate, akoby vedeli presne k čomu tam došlo, pri tom majú len skreslené informácie z jednej strany. 
Bude veľmi ťažké otvoriť ľuďom oči a ukázať im pravdu. Otázne je, či to vôbec bude niekedy možné, keď sa vzťahy 
tak vyhrotili, že niektorí už nie sú schopní vypočuť si iný názor. 

 
Je potrebné sa modliť aj za nové vedenie našej cirkvi. V západnom dištrikte bol zvolený nový biskup. Na funkciu gene-
rálneho biskupa bude s najväčšou pravdepodobnosťou potrebné druhé kolo, v ktorom si budeme vyberať z dvoch kandi-
dátov s najvyšším počtom hlasov. Pri voľbe generálneho dozorcu je to už v Božích rukách. Ak by náš dozorca nezískal 
3/5 hlasov, budú vypísané nové voľby. Dištriktuálny dozorca bude pravdepodobne zvolený v prvom kole. 

 

aby zmysluplne trávili voľný čas 

aby sa nedali zlákať rôznymi pokušeniami tohto sveta 

stále sa správali ako veriaci ľudia, ktorých Pán Boh vidí, aj keď ich nevidia rodičia 

aby vedeli byť k sebe láskavejší a nesedeli len za počítačom a televíziou 

Naše deti a vnúčatá 

aby sme my nikoho svojim správaním na ceste neohrozili 

aby nikto neohrozoval nás 

aby sme mohli vidieť krásy nášho Slovenska na Gemeri 

Cyklotábor  

za Božiu pomoc a ochranu 

múdrosť prihovoriť sa deťom a učiť ich Božej vôli 

ponúknuť im zaujímavý a oslovujúci program 

Detský tábor 

za oslovujúce témy, ktoré by viedli k zmene života 

aby mladí ľudia pochopili, že potrebujú Krista pre svoj život 
Dorastovo – mládežnícky 

tábor  

aby ľudia boli ochotní si vypočuť aj druhú stranu 

aby neodsudzovali niekoho, koho nepoznajú a nepoznajú ani jeho prácu a službu 

aby hľadali objektivitu a začali triezvo a rozumne uvažovať 

Cirkev 

za nové vedenie cirkvi, aby hľadali Božiu vôľu 

za múdrosť vyriešiť túto ťažkú situáciu 

za ľudí, ktorí išli s vlastnou kožou na trh, aby to všetko zvládli, ten tlak aj to množ-
stvo hriešnej ľudskej zloby 
modlíme sa aj za rodiny tých, ktorí zažívajú ohováranie a očierňovanie 

Predstaviteľov cirkvi 



 

 

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

1.7.2018 5. po Sv. Trojici 

8:00 Trebejov 1M 12,1-9; 1Pt 3,8-15 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Suchá Dolina   

5.7.2018 
Sviatok Cyrila a Metoda 

Sviatok Majstra Jána Husa 
16:00 Lemešany   

18:00 Obišovce   

5. - 8.7. SEMFEST   Lenka pri Tornali Téma: Jeden Boh. Prvý v živote? Jedi-
ná cesta. Jednotní. 

8.7.2018 6. po Svätej Trojici 
8:00 Drienovská Nová Ves 2M 14,8-10.15-31; R 6,3-11 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

15.7.2018 7. po Svätej Trojici 
8:00 Kysak 2M 16,2-3.11-18; R 6,19-23 

9:30 Obišovce   
11:00 Drienovská Nová Ves   

22.7.2018 8. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov Iz 2,1-5; R 8,12-17 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

29.7.2018 9. po Svätej Trojici 
8:00 Drienovská Nová Ves Jer 1,4-10; 1K 10,1-13 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov +VP 

5.8.2018 10. po Svätej Trojici  
Kajúca nedeľa 

8:00 Kysak +VP 

9:30 Obišovce +VP 

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Suchá Dolina +VP 

12.8.2018 11. po Svätej Trojici 

8:00 Trebejov 1S 17,38-51; R 9,1-5 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Lemešany +VP 

19.8.2018 12. po Svätej Trojici 
8:00 Drienovská Nová Ves 1M 1,24-26; G 5,1-6.13-14 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

26.8.2018 13. po Svätej Trojici 9:30 Obišovce 
Am 5,4-7.10-13; 1J 4,7-12 
Voľba zborového farára 

30.8.-2.9. 
2018 

Misijné dni 
Východného dištriktu   

Hotel Sorea 
Ľubovnianské kúpele 

Prihlásiť sa dá do 31.7.2018 
Téma: Skutočne slobodní 

2.9.2018 14. po Svätej Trojici  
Začiatok školského roka 

8:00 Kysak Pr 4,10-14; R 1,16 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

9.9.2018 15. po Svätej Trojici 
8:00 Suchá Dolina   

9:30 Trebejov Pamiatka posvätenia chrámu 

11:00 Lemešany   

16.9.2018 
Dištriktuálny deň Východného 

dištriktu 9:30 Športová hala Poprad 
Aréna 

Služby božie s VP spojené so spomien-
kou na obete holokaustu a komunizmu 

16.9.2018 16. po Svätej Trojici 9:30 Obišovce Iz 38,9-20; Ef 3,13-21 

23.9.2018 17. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov 1M 6,11-22; Jk 2,15-18 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

30.9.2018 

8:00 Drienovská Nová Ves 5M 8,6-10; 1K 1,4-9 

9:30 Obišovce   
11:00 Trebejov   

7.10.2018 19. po Svätej Trojici 9:30 Obišovce Pamiatka posvätenia chrámu 

18. po Svätej Trojici 
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