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Vykročili ste na cestu.... 
(Pri započatí nového školského roku)  

Myslím teraz na vás, milí žiaci, lebo 
ste to práve vy, ktorí ste vykročili na 
cestu. Ale aj na vás, rodičia 
a učitelia, ktorí ich máte po nej viesť.  
Sú všelijaké cesty. Tie uprostred 
zelene, pestrej palety farieb vysunu-
tých  kve t inových  záhonov. 
S domami, kde prívetivo blýskajú 
rady okien. Akoby vás 
sprevádzali starostlivé 
oči milujúcej matky, až 
po posledný záhyb ces-
ty.  
Sú aj cesty autostrád, 
po ktorých frčia autá 
prevažne zahraničných 
značiek. Rútia sa vop-
red čoraz rýchlejšie 
a bezohľadnejšie. Za-
rodené stromy, žlté lá-
ny polí, striebristé stuhy 
potôčkov akoby pre 
nich ani neexistovali.  
A sú aj cesty, vystupujúce do kon-
čiarov hôr. Pomedzi húšťavy šípo-
vých a trnkových kríkov, černicových 
šľahúnov. Pod záštitou štíhlych bo-
rovíc  a  sk ryte j  vône húb 
a čučoriedok. Áno, to boli prázdni-
nové cesty, ak ste si len našli čas 
pre pobyt v horách, pri vodných ná-
držiach a podobne. Ako zdroj odpo-
činku, zábavy či radosti.  
Ale prázdniny sa minuli a pre vás 
školákov je tu iná cesta: cesta do 
školy!  
Pamätám sa ešte na svoj starý šla-
bikár a úvodnú básničku:  

Cestička do školy, 
cez lúky, po poli,  

vyšliapaná..... 
K tomu niečo pre vás neslýchané: 
bosé nohy, nenechávajúce stopy vo 
zvírenom prachu. Po boku plátenná 
tanistierka s málo knihami, zošitmi. 

Zato s poriadnym bochníkom chleba 
s maslom, či aj slaninkou? 
Vám sa ani veriť nechce, hoci to 
nebolo ani tak dávno. A ešte škola, 
učupená na vŕšku. S lavicami, kde 
sa strkali namačkaní šarvanci, dy-
miaca piecka a svištiaca palička pá-
na učiteľa. Pravdaže, kým ten prišiel 

do triedy, starší žiaci sa 
venovali tým mladším, 
a s patričným dôrazom.  
Vykročili ste na cestu. 
Pre niektorých viac, pre 
iných menej známu. Aj 
keď ona teraz nevedie 
do hôr, predsa vám u-
kazuje smer nahor. (Tu 
myslím nielen dvíhanie 
vašej vzdelanostnej 
úrovne, hoci aj to tre-
ba.) 
Pôjde nám všetkým 
o to, aby vaše tohoroč-

né úsilie viedlo k tým hodnotám, kto-
ré „ani moľ ani hrdza neničí“ (Matúš 
6:20). Teda sú stále a trvalé. Ktoré 
vám odkrývajú zmysel vášho bytia. 
A konečne privádzajú k Tomu, ktorý 
sám o sebe povedal: „Ja som cesta 
i pravda i život“ (Ján 14:6), k Pánovi 
Ježišovi, ktorý je podmienkou 
i zavŕšením každého zdarného na-
predovania.  
Je to výzva ísť za Ním. Teraz je naj-
vhodnejší čas. I pre teba! 
Vykročte teda na cestu za Pánom, 
ale aj v Jeho šľapajách! Snažte sa 
o Ňom vedieť čo najviac. Učte sa 
u Neho láske, ktorá sa za iných obe-
tovala na kríži. I poslušnosti, v ktorej 
On zostal verný nebeskému Otcovi 
až do konca. Aby vaša cesta bola 
Ním požehnaná – a tak aj úspešná! 
Váš, 

Ladislav Fričovský 
senior v.v.  
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Poštová banka: 
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ZBOROVÝ DEŇ 
Všetko sa konalo na ihrisku v Kysaku. 24. au-
gusta pred desiatou hodinou začali prichádzať 
deti, mládež, rodičia... Potom prišiel žltý auto-
bus s košickými mládežníkmi a nejakými prí-
slušníkmi nemeckého národa. Asi takto sa dá 
opísať začiatok ZBOROVÉHO DŇA PRE DETI 
A MLÁDEŽ. Deti mali o zábavu postarané, lebo 
žltý autobus priviezol gumený hrad na skákanie. 
Mládež a deti mali každý svoj program. Mládež-
níkom rozprával svoj životný príbeh aj jeden 
Nemec menom Marcus. Mali pre nás priprave-
né aj super hry. Spomeniem jednu s názvom 
„ovocný košík“. Spočívala v tom, že vždy bol 
niekto v strede kruhu a hovoril, ktorý ľudia sa 
majú vymeniť. Napr.: nech sa vymenia všetci tí, 
ktorí majú obuté sandále. Bolo o jednu stoličku 
menej, takže ak si niekto nestihol sadnúť, musel 
ostať v kruhu a hovoriť. Samozrejme nie vždy to 
isté. Po tom všetkom sa šiel každý napiť, lebo 
o občerstvenie bolo samozrejme postarané.  

Neskôr o 15:00 hodine bol aj na fare pripravený 
program. Najprv sa pozeral film s názvom Ka-
mila a zlodej. Potom sa začal pingpongový tur-
naj. Víťazom, konkrétne víťazkou sa stala Katka 
Gajdošová. Získala Hrnček pána farára. Druhý 
skončil Miloš Gall a vyhral čokoládu.  

Istotne to bol pre každého nezabudnuteľný záži-
tok a verím, že všetci naň budú v dobrom spo-
mínať aj o pár rokov. 
P.S.: Ďakujem za tento deň všetkým, ktorí sa 
podieľali na jeho organizácii. Bolo to fakt super.             Zuzana Brozmanová ml. 

BUĎTE VŠAK ČINITEĽMI SLOVA  
A NIELEN POSLUCHÁČMI (JAKUB 1:22) 

7. nedeľa po Svätej Trojici bola v našom cirkevnom zbore v sobotu. Bolo to preto, aby sme sa v nedeľu 25. 
júla mohli zúčastniť 9. Dištriktuálneho dňa Východného dištriktu (DD VD), ktorý sa tento krát konal 
v priestoroch zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi.  
Ako sme sa autom blížili ku Spišskej Novej Vsi, premávka začínala „hustnúť“. Potom sme uvideli davy ľudí 
prúdiť do jednej budovy. Bolo nám jasné, že to je „zimák“, ktorý hľadáme. Stretnutia sa zúčastnilo asi 4.000 
ľudí. Celým podujatím sa niesla výzva, aby sme ako evanjelici boli každodenne svedectvom živej viery 
v živého Krista pre svoje okolie tak, ako nás k tomu vyzýva Božie slovo. Zvesťou Božieho slova poslúžil brat 
Per-Olof Malk z Fínska. Nechýbali mnohí vzácni hostia, vrátane všetkých troch bratov biskupov.  
Popoludní si účastníci mohli vypočuť príhovory na témy: Buďme činiteľmi slova v cirkvi, kde brat Česlav 
Santarius prezentoval Sliezsku evanjelickú diakoniu. Bolo až neuveriteľné počúvať o malej cirkvi (cca 30.000 
členov), ktorá napriek svojej malosti má 21 diakonických zariadení. (Ak by sme ten istý koeficient použili pre 
našu cirkev, tak naša cirkev by mala spravovať 210 diakonických zariadení!!!) „Buďme činiteľmi slova 
v každodennom živote,“ povzbudzoval nás brat Stano Gurka, predseda Spoločenstva evanjelickej mládeže 
(SEM). Ako zdôraznil, svojou láskou, súcitom a malou každodennou pomocou blížnemu môžeme potvrdzo-
vať a dokazovať našu vieru. Brat Mikuláš Lipták, konateľ vydavateľstva VIVIT nás povzbudil, aby sme boli 
činiteľmi slova aj v našej spoločnosti, kde by sme sa mali zaujímať o veci verejné, nebáť sa angažovanosti 
v spoločnosti a konať čestne a zodpovedne. V pestrom spektre programu si určite každý mohol prísť na svo-
je.  
Počas stretnutia pomerne dosť rušivo pôsobilo ozvučenie. V mnohých sektoroch štadióna bolo ťažko rozu-
mieť rečníkom. Ale kto chcel, vedel sa sústrediť a mohol rozumieť.  
Nakoniec treba povedať, že ku zdarnému priebehu 9. DD VD svojou troškou prispeli aj členovia nášho cir-
kevného zboru: naši mládežníci, ktorí pomáhali nosiť stoličky, počas svojho výletu v Spišskej Novej Vsi. Sr-
dečná vďaka.  

Daniel Mišina 
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Seniorátne stretnutie Spoločenstva evanjelických žien 
V nedeľu 20. júna popoludní sa v Evanjelickom kostole vo Vyšnej Kamenici konalo v poradí už 20. se-
niorátne stretnutie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ). Nosnou témou stretnutia bolo: Dvíhaj 
k Bohu svoje dlane za život svojich detí. Hostí privítal domáci brat farár Ján Hruška a seniorátna koordi-
nátorka sestra Irena Mlynárová. Prvým príhovorom poslúžila predsedníčka SEŽ sestra farárka Daniela 
Horínková z Bratislavy. Vo svojom príspevku sa venovala opisu situácie vo svete plnom utrpenia, bo-
lesti a nespravodlivosti, ako to mohla vidieť aj na mnohých svojich zahraničných pracovných cestách, 
najmä v krajinách „tretieho sveta“. Uprostred všetkého tohto zla najviac trpia práve deti. Preto by sme 
mali v modlitbe dvíhať svoje dlane k Bohu za tieto deti.  
Ďalším príhovorom poslúžila sestra farárka Monika Beňová z Rankoviec, ktorá uviedla niektoré veľmi 
praktické skúsenosti ako viesť modlitebný život v rodine a ako ku pravidelnej modlitbe viesť aj svoje deti 
už od útleho detstva. Zdôraznila, že za deti sa netreba modliť až po ich narodení, ale ešte pred narode-
ním.  
Programom poslúžili deti z domáceho cirkevného zboru, ale aj náš zborový spevokol pod vedením ses-
try dirigentky Júlie Ráczovej, ktorý prispel piatimi piesňami a básňou. Stretnutie sme ukončili spoločný-
mi modlitbami a piesňou. Čo dodať na záver? Nikdy nedopusťme, aby nám život našich detí bol ľaho-
stajný. Snažme sa im porozumieť, modliť sa za ne, ale modliť sa aj spolu s nimi. Vďaka Bohu za toto 
požehnané stretnutie.  

Ružena Vereščáková 

1. Ako ste na tom so zdravím? 
Myslím, že je to stabilizované, pomaly sa púš-
ťam do práce, ale nie do veľkej.   

2. Koľko rokov ste boli dozorcom CZ? 
Bolo to jedno celé volebné obdobie a dva roky 
v ďalšom volebnom období. Takže asi osem ro-
kov. Pred tým, ako som bol zvolený do funkcie 
dozorcu som bol dlho ná-
mestným dozorcom, nebohý 
br. Rybárik bol dozorca. 

3. Aká bola práca v zbore 
v čase socializmu? 
Nebolo to extra dramatické. 
Chvála Bohu, pravidelne, ce-
lá rodina sme chodievali do 
kostola. No a do strany ma 
nikto nevolal a ja som sa im 
nenúkal. 

4. Ani neboli nejaké ťažkos-
ti v práci? 
Neboli. Skôr by som povedal, 
že cirkevný život bol živší, 
ako dnes. Naše deti sa zú-
častňovali mládežníckych 
aktivít. Myslím, že cirkev viac 
žila. 

5. Čo výstavba novej fary? 
Niektorí presbyteri, boli proti predaju starej fary, 
skôr boli naklonený myšlienke opraviť starú faru. 
No v 1989. roku sa už uvažovalo o výstavbe no-
vej. Takým skúšobným kameňom bol kostolík 
v Trebejove, kde sme vyskúšali svoje schopnosti 
a potom nová fara. 

Začínalo sa s málom financií, ale predsa rozhod-
nutie bolo, aj odhodlanie. Hlavným impulzom bo-
la správa lesného hospodára, že v lese „máme 
dosť peňazí“, tak sa začalo. Cirkevné stavby už 
neboli obmedzované a počítali sme, že aj banky 
budú ústretovejšie ak by sme chceli úver. No 
a veľmi dôležité boli kontakty br. farára Fričov-

ského v Nemecku. Samozrejme 
zbierky v okolitých zboroch, pô-
žička z Košického zboru,  ... 

6. Čo hovoríte na Pútnik? 
Pre mňa to bola neobvyklá vec, 
pokladal som to za odvážne, ale 
je zrejmé, že je to dnes bežná 
komunikácia. Informuje aj spája 
nás v zbore. Aj sused, ktorý ne-
môže chodiť, ale vie, kedy sú sl. 
Božie u nás v Trebejove, vie ako 
zbor žije. Je dobre, že sa do toho 
angažuje mládež, lebo môže 
uplatniť svoje talenty.  

7. Ako trávite chvíle na dô-
chodku? 
Dá sa povedať, že som vlastne 
stále na dovolenke. Robím to čo 
ma baví, som uprostred detí 

a štyroch vnúčat, ktorým sa spolu s manželkou 
tešíme. Môžem im ešte pomôcť, sme 
s manželkou spokojní. Sme vlastne denne všetci 
spolu. Chvála Bohu, ale ani som si nezaslúžil - 
takú starobu od Pána Boha.  
 

Za rozhovor ďakuje dozorca 
Ján Brozman 

ROZHOVOR S BRATOM DOZORCOM ČOPOM 
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AKO BOLO V RAJI? 
Mládežnícky a dorastový tábor sa začal 19.júla 
2004 odchodom z vlakovej stanice v Kysaku. 
Všetci sme boli plní očakávania a radosti. 
Vo vlaku vládla skvela nálada. Po príchode do 
Spišskej Novej Vsi sme išli zo stanice do centra 
mesta, kde sme boli ubytovaní. Keď sme sa vy-
balili, išli sme sa oboznámiť s týmto krásnym 
mestom. Poobede nám pán farár vybavil telocvič-
ňu a tak sme si mohli zahrať volejbal a futbal. Po-
čas týchto krásnych piatich dní sme stihli navští-
viť Slovenský raj (poniektorí aj dvakrát), najvyššiu 
kostolnú vežu, ktorá je vysoká 87 metrov. 

V stredu nás milo prekvapil svojou návštevou pán farár Havrila, ktorý s nami navštívil aj plaváreň. Každý ve-
čer sme mali tému, kde sme spievali a rozprávali o Pánu Bohu a zasľúbeniach, ktoré nám dal. 
V mene všetkých sa chcem poďakovať Pánu Bohu, že nám doprial také krásne počasie a ochraňoval nás 
kamkoľvek sme išli. Ďakujem aj pánovi farárovi a jeho manželke, že nám umožnili prežiť krásny týždeň 
s Bohom. A tí čo neboli môžu ľutovať. Ďakujeme! 

Veronika Richtáriková 
Ekumenická bohoslužba v Kysaku 

Priateľstvá, dobré vzťahy, ale najmä Pán 
Ježiš a Slovo Božie to sú hlavné spojovníky, 
ktoré boli (a určite aj sú) pre evanjelických 
a katolíckych veriacich v Kysaku. Dôkazom 
toho, bola aj slávnostná ekumenická boho-
služba, ktorá sa konala v poslednú júnovú 
nedeľu na pôde rímsko-katolíckeho kostola 
v Kysaku. Bohoslužbu otvoril gregoriánsky 
chorál v podaní ženského speváckeho zbo-
ru Kysačanka pod vedením dirigentky 
a kantorky Júlie Raczovej.  Po srdečnom 
privítaní katolíckym kňazom Jurajom Vallušom nám katolícky detský 
zbor Katarínka a mládežnícky evanjelický zbor zaspievali prvú pie-
seň zo svojho bohatého repertuáru „Všade tam kde sú ľudia zídení“, 
ktorá hovorí o tom, že Pán Ježiš je skutočne tým, ktorý spája ľudí 
bez ohľadu na vek rasu a vieru. Pred piesňou katolíckeho ženského 
zboru sa hneď v úvode pomodlil domáci evanjelický farár Daniel 
Mišina. Počas bohoslužby boli čítané aj dva starozmluvné texty, 
prvý z proroka Izaiáša 44, 1-8 a druhý z knihy Prísloví 3,1-6. Evan-
jelium (Mk 6,30-44), ktoré zaspieval evanjelický farár Daniel Mišina 
bolo zároveň aj kázňovým textom, ktorú mal taktiež domáci brat fa-
rár. V kázni poukázal nato, že hoci sa blíži čas dovoleniek, prázdnin 
a oddychu  pre kresťana duchovná dovolenka nie je možná. Veď aj 
Pán Ježiš chcel umožniť oddych svojim učeníkom, ale mnohotisíco-
vý zástup ich aj tak našiel. Ježiš hoci je unavený spolu s učeníkmi 
ich od seba neodbýja, ale sám ich dokonca nasycuje. Po kázni na-
sledovali prosby a modlitby veriacich pričom v závere sme sa spo-
ločne pomodlili modlitbu Pánovu a vyznali kresťanskú vieru slovami 
Apoštolského vierovyznania. Pásmo piesní, ktoré si pripravili mlá-
dežnícke zbory vyburcovalo prítomných až k záverečnému potles-
ku. Predelom počas piesní bola recitácia Anny Mašlejovej a Matúša 
Milého básne Ladislava Fričovského „Je viera taká“. V závere boho-
služby udelili obaja bratia farári požehnania pre prítomných veria-
cich. Tak ako bohoslužba začínala spevom, tak aj spev bol úplným 
záverom tohto stretnutia v podaní Kysačanky a Evanjelického zboru 
spoločnou piesňou Pane chcem byť dobrý kresťan. 

Verím, že stretnutie ako toto, nebolo tým posledným, ale že 
sa stane tradíciou nášho cirkevného zboru a že nabudúce to bude 
náš milý kostolík, v ktorom budeme spoločne modlitbami a spevom 
chváliť nášho Pána. 

Tomáš German 

Celoslovenské stretnutie evanjelickej 
mládeže (CSeM) sa tento krát konalo 
v Leviciach v dňoch 1.-4.júla. Dvoch 
dní sa zúčastnili aj šiesti členovia 
našej mládeže. Témou stretnutia bo-
lo heslo: Pozri sa na svet inými oča-
mi. Dopoludnia boli prednášky na 
témy: Vidím, kam idem? Vidím Bo-
ha? Vidím človeka? Popoludňajší 
program obsahoval rôzne hry 
a športy, tradičné aj netradičné. Záu-
jemcovia mohli ísť aj na work-ŠOPY, 
teda semináre na rôzne témy. Na 
námestí sa konali koncerty. Po večeri 
nasledoval  večerný program 
s vystúpeniami rôznych hudobných 
skupín. No a pre tých, ktorí radi cho-
dia spať až nad ránom, boli priprave-
né nočné koncerty. Na stretnutí sa 
zišlo vyše tisícky mladých evanjeli-
kov. Prišli aj bratia biskupi Július Filo 
a Igor Mišina. Cítili sme sa tam dob-
re. A trochu sme aj ľutovali, že sme 
nemohli ostať na celé stretnutie. Kaž-
dopádne sa tešíme na ďalšie „cé-es-
emko“.  

Aňa Kollárová & Danka Székelyová 
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Pri prvom zvonení 
(na začiatok školského roka) 

 
To prvé zvonenie 

v tíchnucom echu hôr. 
Záblesky rieky v sne, 

či opustený dvor,  
 

kam jeseň vkráda sa 
nitkami krehkých hmiel. 

Je zmena počasia 
a ktosi odišiel 

 
s tým prvým zvonením: 

najkrajšia z letných chvíľ.  
Dnes iná hrá už prím, 
keď zvonec zazvonil.  

 
Pred nami nový smer 
pre čas, ktorý len bol 

za hradbou tisíc dvier, 
tisícok úľov – škôl, 

 
kde práve v taký deň 

začína nový rok 
nových rán, nových mien 

pre nový začiatok.  
 

Hľa, prvé zvonenie –  
a zo školy je chrám.  

Ten zvonec dnes vám znie 
k modlitbe k nebesiam! 

 
L.F-ý  

1.                

2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                

1. Český reformátor … 
2. Vrch, na ktorom ukrižovali Ježiša … 
3. Prvá časť Biblie … 
4. Saul … 
5. Rozhovor s Bohom … 
6. Kráľ, za vlády ktorého sa narodil Ježiš 
7. Kniha kníh … 
8. Radostná zvesť … 
9. Starozákonný prorok (5 kníh) … 
10. Boží Syn … 
11. Muž, ktorý mal svoju silu vo vlasoch 
12. Predveľkonočné obdobie … 
13. Učeník, ktorý zradil Pána Ježiša 
14. Satan … 
15. Koniec modlitby … 
16. Zviera, na ktorom prišiel Ježiš do Jeruzalema … 
17. Učeník, ktorý zaprel Pána Ježiša … 
18. Starozákonný prorok … 
19. Prvá žena … 
20. Biblická kniha napísaná ženou  

Tajnička (made by Lucka) 

Správne znenie tajničky napíšte na papier spo-
lu s vašim menom, adresou, prípadne aj tele-
fónnym číslom a do-
ručte na faru. Zo 
správnych odpovedí 
budú vyžrebovaní tra-
ja výhercovia, na kto-
rých čakajú zaujíma-
vé ceny.  

Oznamy: 
• Je tu jeseň a s ňou sa blíži koniec roka. Preto by sme radi upozornili členov nášho cirkevného 

zboru na vyrovnanie cirkevného príspevku. Na základe platného uznesenia konventu je ročný cir-
kevný príspevok na dospelého 150.-Sk a na dieťa do 18. rokov 80.-Sk. Prosíme, ak ste tak ešte 
neurobili, aby ste si tento cirkevný príspevok vyrovnali.  

• V dňoch 23.-24.10.2004 navštívi náš cirkevný zbor dychovka z Cirkevného zboru Oldřichovice. 
Budeme potrebovať pomoc pri ubytovaní našich hostí v rodinách. Podrobnosti budú včas ozná-
mené.  

• Prvou adventnou nedeľou začneme aj s adventnými večierňami. Podrobnosti budú oznámené.  
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Dátum Príležitosť Čas Miesto Poznámka 
19.9.2004 15. po Trojici 8:30 Drienovská Nová Ves   

   10:00 Obišovce   
   14:00 Suchá Dolina  

26.9.2004 16. po Trojici 8:30 Kysak  
   10:00 Obišovce   
  14:00 Trebejov  
     

3.10.2004 Pamiatka posvätenia chrámu 10:00 Obišovce   
  14:00 Lemešany  

10.10.2004 18. po Trojici 8:30 Kysak   
  10:00 Obišovce  

   14:00 Drienovská Nová Ves   
17.10.2004 19. po Trojici 8:30 Trebejov  

  10:00 Obišovce   

   14:00 Suchá Dolina  
24.10.2004 Pamiatka posvätenia chrámu 9:30 Kysak  

 Dychovka 14:00  Bude oznámené 
25.-30.10. Reformačný týždeň 18:00  Bude oznámené 

31.10.2004 Reformácia 8:30 Kysak  
  10:00 Obišovce   

1.11.2004 Pamiatka zosnulých 8:30 Kysak  
  10:00 Obišovce  

7.11.2004 22. po Trojici 8:30 Drienovská Nová Ves   
   10:00 Obišovce   
  14:00 Lemešany   

14.11.2004 23. po Trojici 8:30 Kysak  + VP 
  (Poďakovanie za úrody) 10:00 Obišovce  + VP 
  14:00 Drienovská Nová Ves  

21.11.2004 24. po Trojici 8:30 Trebejov  
   10:00 Obišovce  
   14:00 Suchá Dolina   

28.11.2004 1. adventná 8:30 Kysak   
   10:00 Obišovce   
  14:00 Trebejov  

5.12.2004 2. adventná 8:30 Obišovce   
   10:00 Trebejov  + VP 
   14:00 Lemešany   

12.12.2004 3. adventná 8:30 Obišovce   
   10:00 Kysak  + VP 
   14:00 Drienovská Nová Ves   

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


