
 

 

„Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, čo z teba bude 
o dvadsať rokov.“ Pamätám si, že som túto vetu čítal už 
ani neviem kedy. Zaujala ma, lebo je veľavravná. Znie tak 
nejako prorocky. V tejto myšlienke sa niet kam schovať, 
niet na koho povedať – to on, nie ja. Ozaj, čo teraz čítate? 
Alebo čomu sa teraz venujete? Ste zaneprázdnení, vyťaže-
ní tak, že ani nemáte čas čítať?  

Nie náhodou som sa pýtal aj čomu sa teraz venujete. Je 
to vážna otázka, aby sme 
si  uvedomili,  že všetko 
to, čo prijímame, čo ko-
náme,  čomu sa venuje-
me,  má  vplyv  na  náš 
život,  naše  správanie, 
naše vzťahy a samozrej-
me  aj  na  našu  rodinu, 
blízkych, spolupracovní-
kov,  okolie.  Všetko to, 
čo prijmeme, vstupuje do 
nášho srdca, no a vynára 
sa v rôznych životných 
situáciách.  A  sme  pri-
tom. „I riekol Ježiš Ži-
dom, ktorí uverili: Ak vy 
zostanete v mojom slove, 
ste naozaj moji učeníci.“ 
(Ján  8:31)  Je  pre  nás 
zaujímavé to, čo robíme 
alebo to, čo čítame alebo to, na čo sme sa sústredili? Iste 
áno, ale skúsme v tejto chvíli porozmýšľať aj nad tým, 
prečo je to pre nás zaujímavé. Prečo je to také dôležité? 
Prečo to robíme? Nie, nekladiem tieto otázky preto, aby 
som teraz niekomu začal vypočítavať, čo všetko robí zby-
točne.  Skôr naopak,  chcem, aby som si ja,  ale aj vy 
v duchu a v pravde odpovedali na tieto otázky. No najmä 
na otázku, či zostávame v Božom Slove, či teda sme Páno-

vými učeníkmi. Sme alebo nie? Som ja Pánovým učení-
kom, alebo mám hromadu iných záujmov a povinností? Či 
mám veľmi vážne dôvody, prečo to či ono robím, prečo sa 
práve nemôžem zaujímať o Božie slovo, „ktoré má moc 
spasiť vaše duše.“ (Jakub 1:21) Odpoveď na otázku, či 
som Pánovým učeníkom, je jednoduchá. A pri  hľadaní 
odpovede  si  uvedomíme,  kam patríme,  komu patríme 
a jasné bude aj to, čo konáme a najmä kam ideme. Ak už 

máte odpoveď, tak je vám 
jasne, ako to je. Uistení 
Božím  slovom  žijeme 
v Božom kráľovstve spo-
lu s veriacimi, lebo „my 
vieme,  že  sme prešli  zo 
smrti do života“ (1. Jána 
3:14)  a  presne  vieme, 
prečo to robíme, prečo je 
to tak a čo nám to prináša. 
Sme si  tiež istí,  že  len 
tým najlepším spôsobom 
ovplyvňujme svoju rodi-
nu, svojich blízkych, svo-
je  okolie.  „Prosím  vás 
teda, bratia, pre milosr-
denstvo Božie, vydávajte 
svoje telá v živú, svätú, 
Bohu príjemnú obeť, vašu 
rozumnú službu Bohu. A 

nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnove-
ním mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, to-
tiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rímským 12:1-2) Pra-
jem nám všetkým, aby sme s Božou pomocou zostávali 
v Božom slove, aby sme boli Pánovými učeníkmi a konali 
všetko, čo je dobré, milé a dokonalé. 

 
 Ján Brozman, zborový dozorca 

Časopis Evanjelického cirkevného zboru v Obišovciach                 
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Povedz mi, čo čítaš... 



 

 

Tohtoročné prázdniny zbehli oveľa rýchlejšie ako tie 
predošlé. Aspoň nám sa tak určite zdalo. Hneď v júli sme 
sa zúčastnili anglického kempu Kecy. Tento kemp organi-
zuje stredoškolská mládež v Prešove a my sme boli pozva-
ní ako hosťujúca mládež. Rebecca vyučovala angličtinu 
a my sme sa učili ako pripravovať 
anglické kempy. Takže raz to 
možno čaká aj náš zbor. Ktovie? 
Každopádne prežili sme týždeň 
intenzívnej angličtiny, bláznivých 
amerických hier, náročných špor-
tových aktivít... Ale aj týždeň, 
kedy sme mohli spoznať mnoho 
mladých ľudí a to zväčša takých, 
ktorí do kostola ani nezavítajú. 
Preto bolo úžasné počúvať 
o veciach, ktoré prežívajú 
a ukázať im, že sa dá žiť aj úplne 
inak. Verím, že hovorím za všetkých, keď poviem, že po-
čas tohto týždňa sme mohli prijať mnoho požehnania. 
Vďaka Bohu za to. 

V strede augusta  sa už tradične konal kresťanský hu-
dobný festival Campfest 2007 s názvom Neporovnateľne 
viac. Tohto festivalu sa taktiež zúčastnilo niekoľko našich 
mládežníkov. Každý vám určite 
potvrdí, že aj napriek trocha ne-
pohodlnému spaniu v stanoch 
a strave pozostávajúcej predo-
všetkým zo sáčkových polievok, 
stálo za to stráviť tento čas práve 
na Campfeste. Mohli sme počuť 
mnoho kvalitných slovenských 
i zahraničných kapiel ako naprí-
klad: Tretí deň, Timothy, Broken-
Reed, Four Kornerz a veľa iných. 
Okrem toho bol na Camp-feste 
vyhradený jeden stan len na pred-
nášky, takže si svoje našli aj nie 
veľkí nadšenci hudby. Ak by ste 
sa chceli o tomto festivale dozve-
d i e ť  v i a c ,  k l i k n i t e  n a 
www.capmfest.sk. 

Od 14. do 19. augusta sa na Starej vode konala akcia 
s názvom Príbeh d178 a som si istá, že mnohí z vás už 
podľa začiatočných indícií zistili, že je to len krycí názov 
pre mládežnícky letný výlet. Aj tento rok sme ho pripravo-
vali v spolupráci s prešovskou mládežou. Výlet bol ako 
tradične trochu o zábave, trochu o športe ale hlavne o tom, 

čo nás tam všetkých doviedlo - o vzťahoch a to najmä 
o vzťahu s našim Pánom. Hlavnou myšlienkou celého vý-
letu bolo to, že všetko, čo sa okolo nás deje nie je len 
o nás, ale že je to Boží príbeh. A že nás pozýva, aby sme 
sa stali jeho súčasťou. Ale je len na nás, či si túto ponuku 

prijmeme. O Božom príbehu sme 
počúvali počas raňajších tém, po-
tom nasledovali skupinky, kvíz, 
hry a večerné programy. Počas 
týchto programov sme sa každý 
večer preniesli do iného príbehu, 
či to boli Ninja korytnačky, Sne-
hulienka. Maťko a Kubko alebo 
Harry Potter. Každý si mohol 
prísť na svoje počas hodinky hier, 
aktivít... A nakoniec nasledovalo 
večerné prekvapenie v podobe 
palaciniek, nočnej hry, spoločen-

ských hier... Bol to naozaj pestrý a zároveň aj veľmi krát-
ky týždeň. Isté však je, že tí, ktorí boli na výlete neľutujú 
a určite si nenechajú ujsť ten ďalší už počas jarných prázd-
nin. 

Tak sme už na konci augusta, kedy sa konala jedna špe-
ciálna víkendovka. Bola špeciálna hneď z viacerých dôvo-

dov. V prvom rade preto, lebo sa 
nekonala cez víkend, ale upros-
tred týždňa. A potom aj preto, 
lebo to nebol čas, ktorý by sme 
trávili nejakým pevne daným 
programom. Každý si mohol  
nájsť čas na veci, ktoré má rád... 
Napríklad rybačku, opaľovačku, 
čítačku, či oddychovačku. Dôvod 
celej tejto akcie bol vlastne jed-
noduchý. Spojiť ľudí, ktorí boli 
celé leto rozlietaní kade - tade. 
Mali sme čas zistiť, ako sa kto 
mal počas leta. Čo nové sa naučil. 
Ako mohol porásť vo svojej vie-
re. A potom večer sme nášho 
Pána spoločne za toto všetko 

chválili piesňami. Na druhý deň sme mali spoločné stíše-
nie, kde sme preberali list Efezským. Na programe bolo aj 
plánovanie mládeží, ktoré sa nám však podarilo presunúť 
až na september. A aby ste mali predstavu, čo sme naplá-
novali, nech sa páči v oznamoch na tretej strane. 

 
Denisa ☺  
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A takto sme prázdninovali... 

V sobotu 4. augusta 2007 boli po úspešnom ukončení 
teologického štúdia a absolvovaní kaplánskych skúšok 
v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Poprade ordinova-
ní siedmi novokňazi. Kázňou slova Božieho poslúžil        
Jozef Havrila, zástupca biskupa Východného dištriktu. 
Príhovor pred ordináciou mal biskup Západného dištriktu 
Milan Krivda. Sľub novokňazov zložili štyri kaplánky 

a traja kapláni. Ordináciu uskutočnil generálny biskup 
Evanjelickej cirkvi a.v. Miloš Klátik. Novokňazov pozdra-
vil okrem iných aj generálny dozorca Pavol Delinga. Sláv-
nosť obohatilo aj vystúpenie dvoch spevokolov – domáce-
ho a spevokolu z cirkevného zboru Hanušovce nad Top-
ľou.                                                                                                               

B. Székelyová 

Ordinácia novokňazov 



 

 

Blahoželáme! 
 

1.10.2007 – 31.12.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

⇒ Nezabudnite si vyrovnať cirkevný príspevok na rok 2007 vo výške 365.- Sk  
⇒ Pripravujeme Reformačný týždeň - časy a miesto budú ešte upresnené  
⇒ Po menšej pauze je opäť pravidelne aktualizovaná internetová stránka nášho cirkev-

ného zboru www.lutheran.sk. Nájdete tam kázne, aktuálne oznamy na nasledujúci 
týždeň, fotografie z niektorých akcií a samozrejme, Pútnik v elektronickej podobe. 
Zriadili sme tiež e-mailovú schránku putnik@lutheran.sk, kde môžete písať svoje 
postrehy, podnety i pripomienky. Tešíme sa na vaše príspevky ☺ 

⇒ Naša (aj vaša) mládež v septembri a októbri 2007 
 22.9.   - Bleskovky: Očami našich mládežníkov (Zuzana, Miloš, Tinka)  
              hry: Denisa, modlitby a chvály: July 
 29.9.   - téma od nášho pána farára (prekvapenie možno aj preňho) 
 6.10.   - Filmový večer 
     režisér: Miloš, ice-breaker: Danka 
 13.10. - Song mládež 
              téma: Zuzana, hry: Miloš, chvály: pán farár 
 
 a teraz !!!POZOR!!! 
19. - 21. 10. 2007 - Konfirmandská víkendovka - Soľ 
informácie dodáme včas tým pravým osobám 

65 rokov 
Vantová Mária, Kysak 90 

Babejová Ema, Drienovská Nová Ves  

55 rokov 
Straková Viera JUDr, Drienovská Nová Ves 131 

Socha Milan, Lemešany 120 
Fazekaš Eduard, Kysak 381 

50 rokov 
Želinko Andrej, Drienovská Nová Ves 120 

75 rokov 
Mazáková Emília, Kysak 38 

Dudášová Ľudmila, Obišovce 80 

                     



 

 

29. júla bol zaujímavý deň. Veľa ľudí z nášho zboru prišlo 
poobede na faru, aby sa rozlúčili s našou Američankou Rebec-
cou, ktorá bola v Obišovciach necelý rok, aby slúžila v zbore. 
Učila angličtinu, hrala nám na trúbke, pripravovala s nami 
a pomáhala nám na mládežníckych výletoch a pomohla ešte 
v mnohých iných veciach. Ale, neprišli sa rozlúčiť len s ňou. 
Taktiež to bola rozlúčková párty s našim bratom farárom, ktorý 
u nás pôsobil takmer 4 roky. Myslím, že v mnohých oblastiach 
dal náš zbor do pohybu a bol pre zbor veľkým požehnaním.  

Na farskom dvore sme, myslím, strávili príjemné popoludnie. 
Spievali sme piesne a mládež tiež pripravila krátku 
„vedomostnú“ súťaž, kde boli otázky z hocijakých oblastí 

a súťažili 2 tímy - starejší a mládežníci. Taktiež bola grilovačka, 
kuracie mäsko so zeleninovým šalátom chutilo výborne. A pred 
jedlom sme si aj všetci zatancovali, aby sme poriadne vyhladli. 
Po jedle sa každý, ak chcel, osobne mohol rozlúčiť s Rebeccou 
a bratom farárom, prípadne im dať nejaký darček, aby len tak 
rýchlo nezabudli ☺. Som vďačná Pánu Bohu za to, že Rebecca 
mohla byť medzi nami, že nám ju sem poslal a za brata farára, že 
povedal Bohu áno, keď ho volal do služby, lebo je to skvelý člo-
vek, ktorý tu urobil veľa práce. A ďakujem aj všetkým, ktorí sa 
podieľali na organizovaní párty. Bolo to skvelé popoludnie. 

 
ZB  
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Rozlúčková párty s Rebeccou a bratom farárom Danielom Mišinom 

„Vykupujte čas, lebo dni sú zlé“ (Ef 5, 16) 

Návšteva v Kysáči 

23. júna 2007 sa bratia a sestry z cirkevného zboru Obišovce 
zúčastnili na 11. dištriktuálnom dni VD v Liptovskom Mikuláši. 
Stretnutie sa konalo na zimnom štadióne. 

Témou  podujatia bol biblický citát z Ef  5, 16:  
„Vykupujte čas, lebo dni sú zlé.“ 

Čas pre Pána Boha, pre blížnych a pre seba rozobrali 
v príhovoroch: S. Pientak – biskup Sliezskej ev. a.v. cirkvi, J. 
Havrila – zástupca VD, K. Hudáková – seniorka LOS, J. Blcháč  
- primátor mesta Liptovský Mikuláš a ďalší. 

Duchovne sme obživli aj piesňami, ktoré si pripravili spojené 
spevokoly LOS, piesňami mládeže z Liptovského Mikuláša 
a mužského spevokolu z Třanovíc. Počas dopoludňajšieho prog-
ramu odzneli básne od L. Fričovského. 

Predstavili sa aj zúčastnené deti. Počas stretnutia sa naučili 
pieseň, ktorou si vyslúžili veľký aplauz.  

Dopoludňajšie stretnutie sa ukončilo spevom hymny „Hrad 
prepevný“ a podaním si rúk. 

Počas obedňajšej prestávky si účastníci mohli pozrieť rôzne 

výstavky okolo kostola, múzeá, Židovskú synagógu a iné pamäti-
hodnosti mesta. 

Celé mesto žilo týmto stretnutím evanjelikov VD. Stretnutiu 
prialo aj nádherné letné počasie. 

Postretali sa tu priatelia, známi, celé rodiny. To svedčí o tom,  
že nežijú uzavretí len v svojich príbytkoch a vidia len svoj cir-
kevný zbor. Chcú precítiť skutočnosť, že vo viere žijú kresťania 
aj na iných miestach a zápasia s problémami, budujú, opravujú, 
plánujú a riešia rôzne situácie. Cirkev, to nie sú len naše budovy, 
ale živý Kristus v nás. 

V popoludňajšej časti zazneli prednášky o odkaze J. Tranov-
ského a v rámci programu bol odvysielaný film o jeho živote. 

V ďalšom programe vystúpil spevokol bratov farárov LOS, 
spojené spevokoly Turčianskeho seniorátu, žiaci Evanjelického 
gymnázia J. Tranovského v Liptovskom Mikuláši. 

Vďaka Pánu Bohu za takéto stretnutia. 
 

 A.Z. 

Na základe pozvania, ktoré prišlo z Kysáča už niekedy vo 
februári tohto roku a po sponzorskom geste starostu obce Kysak, 
pána Krajňáka, vybrali sa spevokol Kysačanka a spevokol nášho 
cirkevného zboru 27. augusta t.r. vo večerných hodinách autobu-
som na cestu krížom cez Maďarsko do 
srbského  Kysáča. 

Po peripetiách na hraničných pre-
chodoch sme k našim priateľom pri-
cestovali ráno okolo 8. hodiny. Tam 
nás už čakali v areáli ev. fary na čele 
s bratom farárom Marčokom a jeho 
manželkou sestrou farárkou Darinkou. 
Po príhovore z Božieho Slova 
a zaspievaní piesne z Tranoscia si nás 
pobrali naši hostitelia do svojich ro-
dín, kde sme boli ubytovaní. Večer 
o 20. hodine sme mali vystúpenie 
v Kultúrnom dome v Kysáči, spievala 
tam aj Kysačanka. 

Po výmene darčekov a srdečných 
slovách sa program natiahol do nočných hodín. 

V stredu ráno nás br. farár Marčok previedol po meste Nový 
Sad a potom sme sa vrátili do rodín, kde sme mali obed 
a poobedňajšiu siestu. Večer sme zase spievali v kostole v Kysáči 

a po vystúpení bola spoločná večera na evanjelickej fare. Brat 
farár Marčok nás vyprevadil na cestu modlitbou a Slovom Bo-
žím.  

Po nekonečnom lúčení sme sa vydali k moru do Chorvátska 
na Istrijský polostrov do campingu 
Porton Biondi, neďaleko mestečka 
Rovinj. 
Rovinj je starobylé mestečko na brehu 
Jadranského mora s priezračnou vo-
dou. Na vŕšku nad morom stojí krásny 
kostol zasvätený svätej Eufémii, ktorej 
socha predpovedá počasie. Ak je oto-
čená k moru – bude pekne, ak sa otočí 
k pevnine – prší a je zlé počasie. Mohli 
sme sa o tom presvedčiť, že je to prav-
da.  
Po piatich nádherných dňoch sme sa 
vrátili do Kysaku 4. septembra 
v nočných hodinách. 
Veríme, že táto návšteva len utužila 

naše priateľské vzťahy s našimi menovcami z Kysáča a že sa 
s nimi budeme častejšie stretávať aj v Kysaku. 

 
(text a foto D. Kostusko a B. Székelyová) 



 

 

1: Predstav nám v krátkosti seba aj svoju rodinku. 
Meno už viete z názvu článku, takže už iba pokračujem. 

Mám 33 rokov. Pochádzam z malej dediny pri Košiciach, ale 
trochu z inej strany ako Obišovce. Je to Bačkovík. Táto dedi-
na patrí do cirkevného zboru v Rankovciach a som vlastne 
odchovancom brata biskupa Igora Mišinu. Som ženatý. Man-
želka sa volá Zuzana a pochádza priamo zo zboru 
v Chyžnom, kde som doteraz pôsobil. Tam sme sa spoznali 
a po roku bola svadba. Máme spolu dve deti. Starší syn sa 
volá Tomáš a teraz chodí do druhej triedy už v Základnej 
škole v Kysaku. Mladší Matúš má 5 rokov a chodí ešte do 
Materskej škôlky tu v Obišovciach.  

 
2: Prečo si sa rozhodol stať sa farárom? 
Na túto otázku som nikdy nevedel celkom dobre odpove-

dať. Keď prišiel do nášho zboru v Rankovciach vtedy brat 
farár Mišina, ešte ako malý chlapec som chodil na všetky 
možné aktivity, ktoré v zbore boli. Na detskú besiedku, tam 
som skutočne vekom patril, ale keďže som mal starších súro-
dencov, tak som bol aj na každej mládeži. A vtedy niekto 
spomenul, že zo mňa bude farár. Tak to potom aj ľudia stále 
hovorili. Vtedy som bol ešte príliš malý na to, aby som 
o takých veciach rozmýšľal, ale tak sa to so mnou nejako 
viezlo. Ešte v treťom ročníku na gymnáziu som triednej uči-
teľke hovoril, že idem na techniku. No a potom tá ponuka 
prišla už priamo od brata farára a ja som povedal dobre. 
A bol som na teológii. 

 
3: Čo pre teba znamená „cirkev“? Ako si predstavuješ 

jej každodenné pôsobenie? 
Poviem to tak, ako som sa to naučil. Cirkev je spoločen-

stvo veriacich ľudí v Ježiša Krista. Perfektná poučka, s ktorou 
súhlasím. Myslím si však, že v našej cirkvi zabúdame na slo-
vo spoločenstvo. Myslím si, že cirkevný zbor by mal byť ako 
rodina. Teda ľudia, ktorí si navzájom pomáhajú, slúžia, radi 
sa stretávajú, tešia sa z toho, že môžu byť spolu. V zbore, kde 
som doteraz pôsobil, bolo veľmi vidno, že sme cirkevný zbor, 
ale nie spoločenstvo. Niektorí ľudia vyšli z kostola a utekali 
rýchlo domov, ako by si nemali s nikým čo povedať. Neho-
voriac o tom, keď vidíte nejaké zazeranie a nevraživosť aj 
medzi kresťanmi. Tak aké je to spoločenstvo, alebo ešte inak, 

je toto cirkev Kristova?  
 
4: Prichádzaš z CZ Chyžné, pôsobil si tam 10 rokov. 

Viem, že to bolo tvoje prvé pôsobisko. S akými pocitmi si 
odtiaľ odchádzal? 

Už keď som prišiel do Chyžného ako kaplán, povedal 
som, že tu budem 10 rokov, ak ma nevyženú skôr. Na Gemeri 
v niektorých zboroch je dodnes bežné, že farári, ktorí tam 
prídu ešte ako kapláni, tam pobudnú dva roky a odchádzajú 
preč. Ja som si povedal, že nebudem utekať. A Chyžné nebol 
a nie je až taký zlý zbor. Prežil som tam desať rokov a to je 
kus života. Mám tam rodinu, takže tie putá sú veľmi silné. 
A musím povedať, že sa mi odchádzalo veľmi ťažko. Už vo 
februári na zborovom konvente som povedal, že je to moja 
posledná kňazská správa a ľudia o mojom odchode vedeli už 
dlhší čas. Odísť z Chyžného bolo moje rozhodnutie, ale keď 
som sa lúčil s ľuďmi na bohoslužbách a aj keď sme v nedeľu 
večer odchádzali, tak som sa neubránil slzám.  

 
5: Do Obišoviec si chodil ako mládežník z Rankoviec. 

S akými očakávaniami prichádzaš? 
Nemám nejaké veľké očakávania, chcem pokračovať 

v tom, čo si robil predo mnou, a teším sa na väčšiu aktivitu 
ľudí v cirkevnom zbore, hlavne presbyterstva a mládeže. 

 
6: S akými plánmi prichádzaš? 
Chcel by som, aby v zbore fungovali všetky základné akti-

vity od detskej besiedky, dorastu, mládeže, spevokolu. Bib-
lické hodiny aspoň na niektorých dedinách. Myslím, že dob-
rým riešením pre cirkevný zbor by mohli byť rodinné spolo-
čenstvá. Práca s deťmi je dobrá vec, ale keď nie je podpora 
zo strany rodičov, neprináša to veľa ovocia. Sú to skôr iba 
výnimky. V cirkevnom zbore v Chyžnom sme dosť veľa pra-
covali s deťmi, ale rodičia ostali bokom. A keď deti prešli do 
puberty, tak sa úplne stratili. Neprinieslo to také ovocie, ako 
som čakal. Ak sú však veriaci rodičia, dá sa skôr predpokla-
dať, že svoje dieťa budú viesť tak, aby sa k Pánu Bohu dosta-
lo.  

 
7: Ako najradšej tráviš svoj voľný čas? 
Rád niečo vyrábam, montujem, opravujem nejaké drobno-

sti na aute. Rád robím niečo, za čím je hneď vidno aj nejaký 
výsledok. Toto je pre mňa relax na voľný čas. Je to aj kvôli 
farárskej robote. Sedím niekoľko hodín nad kázňou, potom ju 
za desať minút poviem v kostole, ale výsledok tej práce nie je 
viditeľný, alebo lepšie povedané, nie hneď. Ale keď murár 
postaví múr, či obloží kúpeľňu, výsledok je viditeľný hneď. 
V tomto je farárska služba dosť nevďačná a toto mi v nej 
chýba. Vynahradzujem si to vo voľnom čase.  

 
8:Chceš niečo odkázať našim čitateľom?  
Ak by som mal niečo odkázať, tak poviem, aby boli voči 

mne úprimní. Ak sa vám niečo nebude páčiť, ak budete vi-
dieť, že robím niečo zlé, príďte a povedzte mi to. Farárom 
často chýba spätná väzba od cirkevného zboru. Farárovi sa to 
a to nepatrí povedať. Prílišná úcta je niekedy na škodu. Mno-
hým problémom sa budeme môcť vyhnúť, ak prídete 
a poviete, kde robím chybu, a čo nerobím správne. Lepšie je 
hovoriť veci do očí ako poza chrbát. Verím, že mi budete 
v tomto pomocou. 

 
Za rozhovor ďakuje Dano Mišina 

Rozhovor s br. farárom Jaroslavom Petrom 
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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 

23.9.2007 16. po Trojici 8:00 Trebejov Izaiáš 51,12-16; Židom 2,14-15 

  9:30 Obišovce  

  11:00 Kysak  

30.9.2007 17. po Trojici 8:00 Drienovská Nová Ves Kazateľ 12,1-7; Jakub 2,15-18 

  9:30 Obišovce  

  11:00 Trebejov  

7.10.2007 18. po Trojici 9:30 Obišovce Pamiatka posvätenia chrámu 

14.10.2007 19. po Trojici 8:00 Kysak 5. Mojžišova 10,12-15; Rímskym 10,1-4 

  9:30 Obišovce + VP 

  11:00 Drienovská Nová Ves  

  14:00 Suchá Dolina  

21.10.2007 20. po Trojici 9:30 Kysak Posviacka obnoveného chrámu 

28.10.2007 21. po Trojici 8:00 Trebejov Jeremiáš 29,4-7; Jakub 2,1-8 

  9:30 Obišovce  

  11:00 Kysak  

  Reformačný týždeň     bude upresnený 

31.10.2007 Pamiatka reformácie 17:00 Obišovce   

  18:00 Kysak   

1.11.2007 Pamiatka zosnulých 8:00 Kysak   

  9:30 Obišovce   

4.11.2007 22. po Trojici 8:00 Drienovská Nová Ves Poďakovanie za úrody zeme 

  9:30 Obišovce + VP 

  11:00 Trebejov  

  14:00 Lemešany  

11.11.2007 23. po Trojici 8:00 Kysak Sofoniáš 3,8-17; Židom 3,12-14 

  9:30 Obišovce  

  11:00 Drienovská Nová Ves  

18.11.2007 24. po Trojici 8:00 Trebejov Ámos 4,12-13; Zjavenie 20,11-12 

  9:30 Obišovce  

  11:00 Kysak  

25.11.2007 25. po Trojici 8:00 Drienovská Nová Ves Abakuk 3,3-6; 1.Korintským 15,22-28 

  9:30 Obišovce  

  11:00 Trebejov  

  14:00 Suchá Dolina  

2.12.2007 1. adventná 8:00 Kysak Zachariáš 9,9-10; Zjavenie 5,1-5 

  9:30 Obišovce  

  11:00 Drienovská Nová Ves  
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