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„Učiť sa, učiť sa, učiť sa.“ Mladým táto veta už moc nehovorí. Starší vedia, že 
tento výrok patrí V. I. Leninovi, jednému z hlavných ideológov komunizmu. Začal sa 
nový školský rok. Leninov výrok sa stal aktuálnou každodennou realitou.  

Aj v našom cirkevnom zbore opäť nabiehame na „školský režim“. Rozbiehajú sa 
biblické hodiny, nácviky spevokolu, detské besiedky, konfirmačné prípravy, no 
a samozrejme „nábožko“ v školách. Svojim spôsobom môžeme povedať, že na služ-
bách Božích sme sa učili aj počas prázdnin. Preberali sme témy z „katechizmu“, ktorý 
je základnou učebnicou každého kresťana.  

V Krátkom predhovore ku Veľkému katechizmu Luther hovorí: „Táto kázeň je 
taká a je na to, aby poučila deti a jednoduchých. Preto sa aj oddávna volá po grécky 
„katechizmus“, t. j. učenie dietok, totiž to, čo má vedieť každý kresťan. Kto toto ne-
zná, nemôže sa počítať medzi kresťanov ani nemôže byť pripustený ku sviatosti. Je to 
ako keď remeselníka, ktorý nezná pravidlá svojho remesla a v ňom sa nevyzná, vylú-
čia ako neschopného. Preto treba deti dobre a správne naučiť článkom, ktoré patria do 
Katechizmu, čiže do kázne pre deti a usilovne ich cvičiť a vzdelávať v nich. Preto 
každý otec rodiny má sa aspoň raz do týždňa povypytovať 
a vyskúšať svoje deti a domácnosť rad radom, či 
ich vedia a či ich učia a keď nie, prísne ich k tomu primäť. 
Lebo sa dobre pamätám na časy, ba denne skusujem, že 
ešte aj dnes sú nevzdelaní starí ľudia, ktorí o tom vôbec ne-
vedia a predsa idú na krst a k sviatosti a užívajú všetko, 
čo majú kresťania. A predsa tí, čo pristupujú k sviatosti, majú 
vedieť omnoho viac a majú lepšie rozumieť každému 
kresťanskému učeniu ako d i e t k y  a  š k o l á c i . 
U jednoduchých ľudí sa uspo- kojíme s troma článkami 
(ktoré má kresťanstvo oddáv- na, ktoré sa však neučili 
a nevykladali vždy správne) dovtedy, kým v nich nebudú 
dobre vyučení a oboznámení i mladí i starí s tým, čo znamená menovať sa a byť kres-
ťanom.“  

Vidíme teda, že nestačí sa len učiť, ale treba niečo aj vedieť. Nestačí do školy cho-
diť a odsedieť si to tam. Je dôležité, aby človek v škole získal vedomosti a zručnosti.  

Predstavte si nasledovnú situáciu: V máji prídete na základnú školu do prvého 
ročníka a zistíte, že žiaci po roku štúdia vôbec nevedia čítať, ani písať. Celý zhrozený 
by ste sa opýtali: 

- Pán učiteľ, čo ste robili celý rok? Veď vaši študenti po roku chodenia do školy 
nevedia vôbec nič! 

Učiteľ by oponoval: Ale veď je to v poriadku. Tie deti sú tu zadarmo, dokonca si 
ešte za školu platia! Nemôžem ich predsa ešte aj zaťažovať nejakým učením! Ja som 
zamestnaný, ja beriem plat, ja viem aj čítať, aj písať. Všetko je v poriadku. Čo vám 
prekáža? 

V šoku by vám oči vyliezali z hlavy, na ďalšiu diskusiu by ste sa nezmohli. Každé-
mu je predsa jasné, že učiteľ nie je platený preto, že on vie čítať a písať, ale preto, aby 
to naučil svojich študentov.  

Často sa zabúda na to, že farárska služba je tiež službou učiteľskou. Každý farár je 
učiteľom po vzore Pána Ježiša – toho Najvyššieho Učiteľa. Preto aj farári nie sú plate-
ní za to, aby robili všetko sami. Sú platení za to, že ľuďom, ktorých im Pán Boh zveril 
do duchovnej starostlivosti (svojim cirkevníkom) odovzdajú určité vedomosti 
a zručnosti. Každý farár je rád, keď vidí, že jeho cirkevníci duchovne rastú, každý rok 
lepšie poznajú Sväté Písmo, vedia sa samostatne modliť, vedia vysvetliť základy e-
vanjelickej viery, aktívne sa zapájajú do služby v cirkvi a neboja sa prebrať zodpoved-
nosť za prácu vo svojom cirkevnom zbore. A každý farár prežíva sklamanie, ak to tak 
nie je. No najvyšším Učiteľom je sám Pán Ježiš. V cirkvi sme totiž študentmi všetci.  

Školský rok začína pre všetkých nás. Aký bude? Bude z nás mať náš Učiteľ na 
konci školského roka radosť alebo bude sklamaný? To záleží na nás. Ja sa modlím, 
aby sme boli usilovnými študentmi Pána Ježiša. Veď to, čo nás On chce naučiť bude 
mať osoh nielen pre časný, ale aj pre večný život.  

 Daniel Mišina 
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Denný tábor pre deti 

 

V dňoch od 10.7.2006 do 14.7.2006 prebiehal v našom cirkevnom zbore denný tábor pre deti do konfirmačného 
veku. 

Prihlásilo sa asi 60 detí  rôzneho vierovyznania (priebežne pribúdali). O chod celého tábora sa starali vedúci tea-
mov, o hladné brušká tety kuchárky a „dozor“ nad celým táborom mal brat farár s manželkou. 

Počasie nám prialo. Celý týždeň bolo horúco, všetci sme sa riadne zapotili a to nielen kvôli počasiu ☺. Každý 
deň sa začal modlitbou, biblickou témou, táborovou hymnou (V nebi je parádna klíma...). Potom nasledovali hry, 
súťaže, rôzne záujmové činnosti (výroba ozdobných predmetov, rámčekov na fotky, kreslenie na asfalt, hľadanie 
pokladu, nafukovací hrad a pod.). Ani sme sa nenazdali a bol tu piatok – posledný táborový deň. Deti nacvičili pre 
rodičov záverečný program plný hier, piesní, výstavky prác, fotiek a zmrzliny! Bol to úžasný týždeň, deti aj rodičia 

odchádzali spokojní s krásnymi spomienkami. 
A vedúci teamov? Čakala ich zaslúžená „grilovačka“. 
Tým, čo sa postarali, aby tábor fungoval patrí naša veľ-
ká vďaka a obdiv. A čo dodať na záver? Vďaka ti Pa-
ne a hurá do ďalšieho ročníka denného tábora. 
 

Z. Martonová 
 
 

Vo svojom tíme som mal veľmi dobrých priateľov. 
Môj tím sa volal „Zelení draci“ Za vedúcich sme mali  
Tomáša a Siu.  
Každé ráno sme si opakovali táborové pravidlá a potom 
sme sa vybrali na ihrisko. Tam nám Necia vysvetlila 
hry a začala sa zábava. Pred dvanástou sme sa vybrali 
na obed, tety kuchárky varili naozaj výborne. Všetkým 
nám chutilo od pondelka až do piatku. Po obede sme 

mali biblickú tému a po nej sme hrali všelijaké hry. Na koniec dňa sme vždy urobili vyhodnotenie súťaží. Po vyhlá-
sení výsledkov sme sa pomaly pobrali domov.  

Vo štvrtok sme išli na túru do lesa. Po ceste sme nachádzali rôzne indície a úlohy, ktoré nás mali doviesť 
k pokladu. Náš poklad bola perfektná opekačka. Bolo pri nej veľmi veselo. Piatok bol pre všetkých určite najsmut-
nejší. Tábor sa končí. Poobede sa prišli naši rodičia pozrieť na vystúpenie. Tomáš mi dal  svoju píšťalku na pamiat-
ku. V tábore som spoznal veľa priateľov. 

Ďakujem všetkým vedúcim, že s nami celý týždeň vydržali a za nové skúsenosti do života. 
 

 M. Straka 

Necia 
Rozlúčková grilovačka  30.7.2006 
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Blahoželáme! 
 

1.10.2006 – 31.12.2006 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zlatá svadba 
Ivančin Milan   a   Ivančinová Božena 

 
 

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.)  

 
Dobrodružstvo s Apoštolom Pavlom 

 

V dňoch 15. až 23. augusta 2006 sa uskutočnil dorastový výlet v Hermanovciach nad Topľou, ktorý bol organi-
zovaný spolu s prešovským dorastom a mládežou z Hlinného. 

V piatok 15. augusta sme sa mali stretnúť v Prešove vo vestibule železničnej stanice, kde sa začalo dobrodruž-
stvo. Tam sme nasadli na vlak. V Bystrom sa cesta vlakom skončila a museli sme sa vydať asi 3 km pešo k našej 
ubytovni v Hermanovciach v lese. 

Keď sme prišli na chatu, boli sme síce unavení, no času nazvyš nebolo. Museli sme prejsť 4 stanovišťa, kde sme 
sa zaregistrovali, potvrdili, že všetko je zaplatené, prevzali si menovky a zistiť si číslo športovej skupinky. No 
a nakoniec sa bolo treba ubytovať. Po ubytovaní sme sa zišli na ihrisku.   

 
(pokračovanie na strane 5) 

60 rokov 
Alexiová Alžbeta 

Růžičková Božena  

65 rokov 
Macková Zuzana  

80 rokov 
Cibuľáková Alžbeta 

Gaľa Ján 85 rokov 
Papajová Alžbeta 

Martonová Alžbeta  

55 rokov 
Fazekaš Eduard 
Stoklás Ladislav  

50 rokov 
Bašistová Emília 
Mižišin Viliam  

70 rokov 
Marcinová Emília  

75 rokov 
Macková Alžbeta  
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Posviacka kríža v Trebejove 
 

Deň, ktorý začínal ako všetky krásne dni v lete a bola to sobota dňa 8.7.2006. V predvečer sme boli pozvaní na 
milú slávnosť do susednej obce Trebejov, kde sa konala posviacka kríža na miestnom cintoríne. Zišli sa tam obča-
nia z troch obcí a to: Tebejova, Obišoviec a Kysaku, katolíci i evanjelici. Posviacky sa zúčastnili aj katolícky brat 
farár Juraj Valluš a evanjelický brat farár Daniel Mišina a teológ Tomáš German. Na tejto slávnosti sa zúčastnil aj 
evanjelický spevokol. 

Po krásnej a milej slávnosti nás miestny starosta pozval na pohostenie do kultúrneho domu. 
 

Mária Tabačková 

 
Zbor s cieľom? 

(Recenzia) 
 

Aký cieľ má náš zbor? Aký cieľ má naša cirkev? Aké kroky chceme zrealizovať, aby sme naplnili ciele? Toto sú 
otázky, na ktoré zrejme nikto nepozná odpoveď. A to je veľmi zlé. Zdá sa, že tak v našej spoločnosti, ako aj 
v cirkvi a zbore vládne bezcieľnosť. Bezcieľnosť je tragická.  

Práve do tejto situácie prichádza nový, veľmi povzbudzujúci titul z vydavateľstva Porta Libri (bývalý Návrat) 
s názvom Zbor s jasným cieľom od Ricka Warrena (možno už viacerí poznáte jeho knihu Život s jasným cieľom).  

Rick Warren je baptistickým kazateľom. Na jar 1980 mal prvé bohoslužby v kalifornskom meste Saddleback. 
Dnes má tento zbor niekoľko tisíc členov. Rick nám v tejto knihe hovorí o „slastiach aj strastiach“ budovania nové-
ho cirkevného zboru. Spomína, že kým si konečne postavili vlastnú budovu, museli sa 79 krát sťahovať! Hovorí 
o rôznych princípoch, ktoré si stano- vili pri budovaní nového zboru. 
Zamerali sa výhradne na misiu me- dzi neveriacimi ľuďmi. Ak sa člo-
vek, ktorý už bol členom nejakého kresťanského zboru chcel stať čle-
nom Saddlebacku, odhovárali ho, aby si to rozmyslel.  

Rick hovorí, že ich cirkevný zbor rastie a je úspešný. Je to preto, lebo 
berú vážne Božie slovo, princípy a zodpovednosť, ktorá je kladená na 
každého jedného kresťana. Služba cirkvi nesmie stáť na farárovi. Úlo-
hou každého jedného kresťana je rásť do duchovnej dospelosti. 
V Saddlebacku preto vytvorili mož- n o s t i  n a  d u c h o v n ý  r a s t 
a odovzdávanie konkrétnej zodpo- vednosti členom zboru. Všetko je 
cieľavedome zamerané tak, aby sa u nich dobre cítili práve neveriaci 
ľudia. Takto s nimi nadviažu kon- takt a pokračujú v službe neveria-
cim tak, aby sa stali aktívnymi člen- mi zboru. „Pritiahnuť – vystrojiť 
– vyslať“ je stratégiou zboru. Pri- tiahnuť, či priviesť neveriacich ku 
Kristovi; keď uveria – nasleduje vystrojenie k službe. Nakoniec 
takýchto zrelých ľudí vysielajú, aby misijne pôsobili medzi svojimi 
priateľmi a známymi. Takýmto spô- sobom napĺňajú Kristovo Veľké 
poverenie: Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy.... (Matúš 
28:18-20).  

Autor sa dotýka aj veľmi kon- krétnych praktických vecí, ako je 
organizačná štruktúra, členstvo v zbore, študijné materiály, financie. 
No a hovorí aj o cirkevnej disciplí- ne, ktorá sa v dnešnej cirkvi vôbec 
nepraktizuje.  

 
Kniha je čerstvou novinkou a je veľmi dobrým, zaujímavým a vzrušujúcim čítaním. Je to veľmi dobre napísaný 

príbeh jedného cirkevného zboru. Ja som si túto knihu zobral na dovolenku a ani som ju nečítal – doslova som ju 
„zhltol“. Vrelo ju všetkým odporúčam. Nebudete sklamaní. Práve naopak. Môže vás v mnohom inšpirovať 
a povzbudiť. Knihu zvlášť odporúčam presbyterom, funkcionárom, aktívnym členom nášho zboru a všetkým tým, 
ktorí chcú vedieť, čo všetko si zrejme v najbližších dňoch vyskúšame aj v našom cirkevnom zbore....  

 
Ponuka 
Kto by mal záujem o knihu Zbor s jasným cieľom, môže si ju kúpiť v predajni Brána (Zvonárska ulica), Artfo-

rum (Mlynská ulica) v Košiciach, prípadne v Prešove v predajni Patmos (Hlavná ulica). Jej cena je 285.-Sk. Ak si 
ju objednáte prostredníctvom nášho farského úradu, získate zľavu vo výške 10%. Cena knihy tak bude 256.-Sk 

 
 Daniel Mišina 
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1. Predstavte nám v krátkosti vašu obec. 
Prvá písomná zmienka o našej obci pochádza spred 764 

rokov. Leží v krásnom prostredí polí a lesov. Dnes patrí do 
Prešovského okresu. 

2. Koľko iných cirkví je vo vašej obci? 
Okrem evanjelikov, ktorí tvoria menšinu – vyše 20 du-

ší, je tu ešte cirkev rímsko-katolícka a gréckokatolícka. 
Žijeme spolu ako jedna rodina. 

3. Kde sa vykonávajú bohoslužby vo vašej fílii? 
Schádzame sa v mojom dome v obývačke už vyše 24 

rokov. Dobrých ľudí sa zmestí mnoho aj v malej miestnos-
ti. 

4. Čo Vás viedlo k funkcii kurátora? 
Po smrti kurátora Jána Štofana si naši evanjelici zvolili 

za jeho nasledovníka moju maličkosť. Snažím sa vykoná-
vať túto funkciu k ich i mojej spokojnosti. 

5. Čo by ste chceli zlepšiť, alebo aby sa zlepšilo 
v živote vašej fílie? 

Ľudia by sa mali viac a častejšie schádzať. Nestačí len 
v jednu nedeľu v mesiaci. Veľa ľudí chodí na bohoslužby 
do Prešova alebo Janova. 

6. Čo robíte vo voľnom čase? 
Som už na dôchodku, ale veľa voľného času niet. Je to 

práca okolo domu, v záhrade a chodím ešte do práce ako žeriavnik. Rád chodím do lesa na huby. 
7. Ako si spomínate na spoluprácu s bratom farárom Ladislavom Fričovským? 
Všetci bratia a sestry z našej fílie nikdy nezabudnú na jeho pôsobenie u nás. Často na neho myslíme a chodíme 

k nemu na návštevu do Košíc. 
8. Kde ste sa narodili? 
Tu v Suchej Doline žijem od narodenia a nemenil by som ju za nič na svete. Prirástla mi k srdcu, postavil som tu 

rodinný dom. 
9. Aký je Váš názor na náš časopis? 
Som s jeho obsahom spokojný, lebo nám prináša prehľad o dianí v našom cirkevnom zbore, o pôsobení mládeže 

a rozpis Služieb Božích. 
10. Čo chcete odkázať členom nášho cirkevného zboru? 
Aby sa vo väčšej miere podieľali na brigádach okolo starej fary, farského kostola a dokončení oplotenia okolo 

novej fary.          
Za rozhovor ďakujú: Beáta Székelyová a Dušan Kosturko.  

Rozhovor s bratom kurátorom Suchej Doliny, Pavlom Benkom 

(dokončenie zo strany 3 ) 
 

Tam nám pridelili vedúcich športových i duchovných skupiniek. Potom sme mali čas sa lepšie spoznať 
s vedúcimi a ľuďmi v skupinke a utvárali sme už tiež prvé priateľstvá. Každý deň sme mali daný program, ktorý 
bolo treba dodržiavať. Ráno sme vstávali o ôsmej a potom boli raňajky. Neskôr bolo „Dobrodružstvo s apoštolom 
Pavlom“. Po každej téme sme mali skupinky s diskusiou na danú tému. Voľný čas od skupiniek po obed sme si 
vypĺňali hrami. Po obede bola poobedňajšia siesta, cez ktorú sme si dobíjali stratenú energiu. Po sieste boli        
Workshopy spojené s bazénom a (opäť ☺) hrami. O šiestej sme si doplnili žalúdky a tak sme si volili seminár, aké-
ho sa chceme zúčastniť. Po seminároch bol večerný program, ktorý sa začínal nádhernými chválami. A aby sa nám 
dobre spalo, ešte pred Večierkou bolo prekvapko. No to sa pretiahlo a Večierka sa nikdy nedodržala ☻. 

Každý deň bol výnimočný niečím iným. Raz to bola Denná hra, inokedy Mokrý deň, alebo Nočná hra. Ale naj-
úžasnejšie na tých všetkých dňoch bolo to, že sme sa dozvedeli, čo všetko bol apoštol Pavel ochotný pre Ježiša 
urobiť, a že bol ochotný pre Neho hoci aj zomrieť. 

Nakoniec sa chcem poďakovať pani kuchárkam za perfektné jedlá, ktoré im dali zabrať. Tiež sa chcem poďako-
vať všetkým, čo sa podieľali na prípravách tohto úžasného tábora. No tábor by nebol takým táborom, keby sme 
nemali Božiu ochranu a Božie požehnanie. 

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

Dátum Príležitosť Čas Miesto Poznámka 

17.9.2006 14. po Trojici 8:30 Kysak Józue 24:1-2a, 14-18; Efezským 6:10-20 

    10:00 Obišovce   

    14:00 Suchá Dolina   

24.9.2006 15. po Trojici 8:30 Drienovská Nová Ves 5. Mojžišova 4:1-2, 6-9; Jakub 1:17-27 

    10:00 Obišovce   

    14:00 Lemešany   

1.10.2006 Pamiatka posvätenia chrámu 10:00 Obišovce   

8.10.2006 17. po Trojici 8:30 Kysak Izaiáš 50:4-9a; Jakub 3:1-12 

    10:00 Obišovce   

    14:00 Suchá Dolina   

15.10.2006 18. po Trojici 8:30 Trebejov Jeremiáš 11:18-20; Jakub 3:13-4:3, 6-8a 

    10:00 Obišovce   

    14:00 Lemešany   

22.10.2006 Pamiatka posvätenia chrámu 10:00 Kysak   

29.10.2006 20. po Trojici 8:30 Drienovská Nová Ves 1. Mojžišova 2:18-24; Židom 1:1-4, 2:5-12 

    10:00 Obišovce   

  Žatva duchovnej piesne 15:00 Budimír Hosť: spevokol z Pozdišoviec 

30.10.2006 Reformačný týždeň 18:00 Trebejov   

31.10.2006 Pamiatka reformácie 17:30 Obišovce   

    18:30 Kysak   

1.11.2006 Pamiatka zosnulých 8:30 Kysak   

    10:00 Obišovce   

2.11.2006 Reformačný týždeň 18:00 Drienovská Nová Ves   

3.11.2006 Reformačný týždeň 18:00 Kysak   

5.11.2006 21. po Trojici 8:30 Trebejov Ámos 5:6-7, 10-15; Židom 4:12-16 

    10:00 Obišovce   

    14:00 Lemešany   

12.11.2006 22. po Trojici 8:30 Kysak + VP 

  (Poďakovanie za úrody) 10:00 Obišovce + VP 

19.11.2006 23. po Trojici 8:30 Drienovská Nová Ves Daniel 12:1-3; Židom 10:11-14, 19-25 

    10:00 Obišovce   

    14:00 Suchá Dolina   

26.11.2006 24. po Trojici 8:30 Trebejov Daniel 7:9-10, 13-14; Zjavenie 1:4b-8 

  (Záver cirkevného roka) 10:00 Obišovce   

3.12.2006 1. adventná 8:30 Kysak Jeremiáš 33:14-16; 1.Tesalonickým 3:9-13 

    10:00 Obišovce   

    14:00 Lemešany   

10.12.2006 2. adventná 8:30 Obišovce Izaiáš 62:1-5; 1. Korintským 12:1-11 

    10:00 Trebejov + VP 

    14:00 Drienovská Nová Ves + VP 


