
 

 

Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý, radím 
ti: kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol, biele rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a 

(kúp si) kolýriovej masti pomazať si oči, aby si videl. Zj 3, 15-18 
Žijeme v dobe, v ktorej sa každodenne skloňuje slovo kríza. Z médií počúvame o hospodárskej kríze, ktorá zasiahla nielen európ-

sku, ale aj svetovú ekonomiku. Sociológovia hovoria o kríze rodiny, ktorá sa prejavuje vo vysokej rozvodovosti a v rozpade manžel-
ských, či rodičovských vzťahov. Psychológovia zase hovoria o kríze osobnosti, ktorá aj napriek rastu životnej úrovne stráca zmysel 
života a hodnoty, ktoré by život robili skutočne naplneným. Existuje nejaké východisko z krízy, ktorá má negatívne dopady na naše 
životy? Povedať nejaký všeobecný recept by bolo asi lacné riešenie, ale predsa osobne si mys-
lím, že prvým krokom k vyriešeniu každej krízy je uvedomenie si stavu, v ktorom sme sa ocit-
li. Vidieť pravdivo samých seba, to dokážeme len ak nám niekto ponúkne zrkadlo. A Pán Boh 
nám nastavuje zrkadlo, v ktorom nám dáva po- znávať, že ak pominuteľným veciam pripíše-
me v živote absolútny a rozhodujúci význam, ak na nich budujeme svoje istoty a stabilitu živo-
ta, ak si myslíme, že už v živote nič nepotrebuje- me, lebo už máme všetkého dostatok, vtedy 
nás Boh presviedča o pravom opaku. Svojím slovom pretavuje našu vieru a buduje ju na 
novom poznaní, nie na ľudskej, ale Božej optike. Tak ako Boh hľadí na nás dnes, čo vidí 
v našom vnútri? V Laodikei videl vlažnú vieru. Ako vzniká vlažná viera? 

Fyzika pozná mechanizmus, ktorým je možné získať vlažný stav tekutiny, či iných látok. 
Vlažnosť vznikne buď nedostatočným prílevom energie a neohriatím kvapaliny na patričnú 
teplotu, alebo druhý spôsob získania stavu vlaž- nosti je postupné ochladzovanie, najčastejšie 
pod vplyvom vonkajšieho prostredia, a z horúcej vody sa stane vlažná kvapalina. Podobný me-
chanizmus funguje aj v duchovnej oblasti. Ako vznikla naša duchovná vlažnosť? Dotklo sa 
nás bytostne hlboko teplo Božej milujúcej lásky? Alebo sa nám stalo to, o čom hovorí Písmo: 
„Ochladne láska mnohých“? 

Viete kde bol koreň vlažnosti Laodikejských? V čom spočívala ich duchovná kríza? 
V biblickom texte ich Pán kladie do zrkadla svoj- ho slova, v ktorom odhaľuje a jasne pomenú-
va ich duchovný stav - hovoríš: „som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem.“ To spojenie 
slov „nič nepotrebujem“, je koreňom začínajúcej, alebo aj vrcholiacej vlažnosti. V Laodikei sa 
pocit nezávislosti zrodil z troch materiálnych zdrojov: bankovníctvo, obchod so vzácnou 
čiernou vlnou, a medicína – vzácna, očná kolýrio- vá masť. Je zaujímavé si všimnúť, že Ježiš 
neodsudzuje a nehovorí o materiálnych veciach v zlom slova zmysle. On poukazuje na skutoč-
nosť, že skrze tieto veci sa dopracovali do du- chovného stavu, ktorého životným vyznaním 
bolo – už nič nepotrebujem k spokojnému, alebo blahoslavenému životu. Ovocím tohto stavu je strata duchovnej pamäte, strata vedo-
mia závislosti na Bohu ako na Darcovi všetkých darov. Stráca sa potreba pokánia, pokora, a vôbec potreba milosti.  

Poznáme tento stav v dnešnej dobe? S tým, ako rastie životná úroveň ľudí, s tým, ako rastie ich bohatstvo, rastie aj vedomie nezá-
vislosti na Bohu. Kým Ježiš hovorí blahoslavenstvo o chudobných duchom – to sú tí, ktorí si uvedomujú svoju závislosť na Bohu, tak 
v Laodikei máme spoločenstvo bohaté - sebestačné, ktoré nepotrebuje nikoho.  

Čo s týmto duchovným stavom? 
Radím Ti – rada života, zachováva mieru slobody v ľudskom rozhodnutí, to nie je príkaz, či zákaz, On nám radí. A rada je to ži-

votne dôležitá. Je pravda, že pyšnému a sebestačnému človeku je ťažké niečo radiť, nakoľko on nepotrebuje radu. Ťažko ju prijíma, 
(Pokračovanie na strane 7) 
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Na kávičke s Petrom Valdenom  
(1140 - 1217) 

 
Ak by ste si s týmto mužom chceli 

sadnúť na jednu malú kávičku, museli by 
ste sa presunúť v čase do obdobia 12. 
storočia. Asi okolo roku 1170 žil vo fran-
cúzskom meste Lyon bohatý obchodník 
menom Peter Valdén, ktorý sa začal hlbo-
ko zaujímať o to, ako môže získať Božiu 
milosť. Boli to otázky, ktoré po ňom 
o niekoľko desaťročí trápili aj Martina 
Luthera. Podnietený tým, že Ježiš Kristus 
nabádal bohatého mládenca, aby predal 
svoj majetok a rozdal chudobným 
a ovplyvnený Ježišovým slovom, 
že ...ľahšie prejde ťava uchom ihly ako 
bohatý vojde do kráľovstva nebeského... 
Mt 19,24, finančne zabezpečil svoju rodi-
nu a potom sa vzdal svojho bohatstva 
v prospech zvestovania evanjelia. Veľmi 
skoro získal mnohých nasledovníkov, 
ktorí sa v dejinách ľudstva stali známymi 
ako valdénci. 

Základom Valdenovho života bola 
chudoba, kázanie a Biblia. Veľmi ho po-
burovalo bohatstvo a prepych vtedajších 
kňazov a duchovenstva. Peter Valdén však 
nebol kňazom, tak ako ani väčšina jeho 
nasledovníkov, ale uvedomoval si, že je 
potrebné, aby sa o niečo základné v šírení 
evanjelia mohli oprieť. A tým pre neho 
bola Biblia. Považoval to za životne dôle-
žité, aby si ľudia v jeho blízkosti mohli 
čítať Bibliu v ich rodnom jazyku. Latinči-
ne jednoduchý ľudia nerozumeli a tak 
Peter Valdén dal preložiť do francúzsko-
provensalského dialektu evanjeliá 
a niektoré ďalšie biblické knihy. Ľudia 
v Lyone vychádzali do ulíc podľa príkazu 
Pána Ježiša a zvestovali evanjelium Ježiša 
Krista. To však vyvolalo veľkú nevôľu 
cirkvi, ktorá takéto postupy vtedy považo-

vala za kacírstvo. Kázať mohli iba du-
chovní. V roku 1179 sa Peter Valdén po-
kúšal získať od pápeža Alexandra III. 
oficiálne povolenie, aby mohol kázať aj 
on. Zaujímavé bolo, že povolenie dostal 
pod podmienkou, že jeho kázanie musia 
schváliť vždy miestni kňazi. Lyonský 

arcibiskup Jean Bellesmains oficiálne vo 
svojej diecéze laikom kázať zakázal. Val-
dén však tento zákaz porušil, citoval slová 
apoštola Petra, že Boha treba viac poslú-
chať ako ľudí. Keďže zákaz biskupa 
porušil, bol v roku 1184 exkomunikovaný 
z cirkvi. 

Valdéncov potom vypovedali 
z lyonskej diecézy a prinútili ich odísť 
z mesta. Bežní ľudia obdivovali ich 
úprimnosť a ich spôsob života a dokonca 

aj biskupi sa s nimi naďalej rozprávali. 
Oficiálne odsúdenia zo strany cirkvi vyvr-
cholili kliatbou, ktorá bola proti valdén-
com vynesená na Štvrtom lateránskom 
koncile v roku 1215. 

V roku 1217 Peter Valdén zomrel 
a jeho nasledovníci sa následkom prena-
sledovania rozpŕchli do francúzskych 
alpských údolí, Nemecka, severného Ta-
lianska a do strednej a východnej Európy. 
Po roku 1230 už viac nekázali na verej-
nosti. Namiesto hľadania nových členov 
sa  venovali starostlivosti o tých, ktorí sa 
už obrátili, aby im pomohli prežiť tlak 
a prenasledovanie cirkvi. 

Raní valdénci zavrhovali klamstvo, 
očistec, omše za mŕtvych, pápežskú mi-
losť, odpustky a uctievanie Márie 
a „svätých“. 

V 16. storočí reformácia zmenila celú 
náboženskú scénu. V roku 1526 jeden 
z valdénskych stúpencov priniesol do Álp 
správy o náboženskom vývoji v Európe. 
Nasledovalo obdobie výmeny názorov 
medzi protestantmi a valdéncami. Protes-
tanti podnietili valdéncov, aby sponzoro-
vali prvý preklad Biblie z pôvodných jazy-
kov do francúzštiny. Tento preklad bol 
vytlačený v roku 1535 a neskôr sa stal 
známym ako Olivétanova Biblia. 

Ako prenasledovanie zo strany katolíc-
kej cirkvi pokračovalo, veľký počet val-
déncov sa usadil v bezpečnejšej provensal-
skej oblasti na juhu Francúzska. Keďže sa 
vzťahy medzi katolíkmi a valdéncami aj 
naďalej zhoršovali, boli donútení pripojiť 
sa k hlavnému  prúdu protestantizmu. 

Peter Valdén je dnes známy ako pred-
reformátor po boku Jána Viklefa z Anglic-
ka, Hieronýma Savonarolu z Talianska, či 
Jána Husa z Čiech. 

 
Jaro Petro 
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nástrahám sa sami môžeme vyhnúť. Ak by som mal 
zhodnotiť aj duchovnú stránku výletu, napokon, bol 
to kresťanský tábor, evanjelium bolo podané veľmi 
jasne, a možno aj preto sa viacero účastníkov rozhod-
lo začať svoj život žiť s Bohom. 

No a akú správu sme to teda mali dostať? Pokúsim 
sa ju zhrnúť do dvoch viet. „Aj keď sme sa ako Bo-
hom milované a stvorené ľudstvo rozhodli žiť bez 
Neho, On sa nad nami zľutoval a zaplatil obrovské 
výkupné v podobe ukrižovaného Krista, aby sme 
mohli získať stratený večný život späť. No rozhodnúť 
sa prijať ho (výkupné) musíš sám.“ 

(Viacero fotiek z tábora si môžete pozrieť na inter-
netovej stránke goo.gl/1kvJRQ alebo na facebo-
ok.com/FusionObisovce .) 

Vladimír Hajduk 

(Pokračovanie zo strany 6) 



 

 

 

Blahoželáme! 
 

1.10.2016 – 31.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.)  

3 3/2016 

55 rokov 
Jaroslava Čopová, Kysak 354 

Jaroslav Ivančin, Kysak 99 
Ľudmila Tomková, Obišovce 139 

50 rokov 
Slavomír Babej, Drienovská Nová Ves 

70 rokov 
Alžbeta Alexiová, Obišovce 20 
Božena Růžičková, Trebejov 35 

60 rokov 
Emília Bašistová, Kysak 68 
Viliam Mižišin, Kysak 88 

75 rokov 
Zuzana Macková, Trebejov 58 

90 rokov 
Alžbeta Cibuľáková, Trebejov 18 

65 rokov 
Ladislav Stoklás, Obišovce 33 

85 rokov 
Alžbeta Macková, Kysak 40 

80 rokov 
Emília Marcinová, Lemešany 90 

čítam - čítaš - čítame... 

Tessa Afshar: Zlatá žatva  
 

Knihu Zlatá žatva od Tessy Afsharovej vydalo vydavateľstvo Kumrán. Kniha je pokračova-
ním Rubínovej žatvy, ktorú sme vlani pred Vianocami mali v ponuke kníh z Porta Libri.  

Je to romantická kniha s nádychom dobrodružstva, ktorá je vsadená do biblických historic-
kých udalostí nadvlády Perzskej ríše nad Izraelom, kedy prorok Nehemiáš dostal povolenie od 
kráľa k obnove mesta Jeruzalema.  

Príbeh pisárky Sáry a generála Dária, ktorí si v dohodnutom manželstve postupne hľadajú 
cestu k sebe, nás zavedie z prepychovej Perzie do rozpadnutého Jeruzalema v dobe, keď sa 
tamojším miestodržiteľom stal Sárin bratranec Nehemiáš.   

Popritom, ako Sára a Dárius pátrajú po človeku, ktorý chcel spáchať atentát na kráľa, vidia, 
ako viera a modlitby pomáhajú Nehemiášovi pri obnove zničených hradieb mesta. Aj keď sa 
Sára učí znova spoliehať na Boha a ten mení aj jej vzťah k manželovi, do ktorého sa medziča-
som zaľúbila, Dárius, otcom vychovávaný ako peržan, Boha stále odmieta. Pod vplyvom neča-
kaných udalostí sa postupne mení aj jeho pohľad na Sáru a Boha.  

Myslím, že každý, kto by si knihu Zlatá žatva chcel prečítať, sa má na čo tešiť. Môže mu 
totiž poskytnúť nielen oddych, ale zároveň pomôcť zamyslieť sa nad vlastným manželstvom, či 
vzťahom k Bohu. 

Zuzana Petrová 
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„Čo si Boh cení?“ 
 

Tak ako každé leto, aj 
tohtoročné sme znova 
mali detský tábor. Po 
dlhšom čase sme zno-
va boli v zrekonštruo-
vanej škole v Červeni-

ci. Tohtoročný tábor niesol názov: „Čo si Boh cení?“. 
Spolu sme sa rozprávali o vlastnostiach, ktoré si Pán Boh 
cení, a ktoré naopak nie. A taktiež sme si povedali, ako tie 
vlastnosti, čo si cení odmení a tie, ktoré si necení potrestá. 
Ako príklad nám pomohol príbeh z Biblie o Ester. Okrem 
toho sme zažili aj veľa zábavy. Či už pri spoločných 
hrách, nočnej hre, opekačke, túre k baniam, alebo keď k 
nám prišli cvičitelia psov. No ani tá zábava netrvala dlho a 
mali sme aj vážny úraz. Jeden z účastníkov tábora pri hre spadol a zlomil si ruku. Za osem rokov detských táborov to bol prvý 
úraz. Ale aj napriek tomu dúfame, že si deti veľa z tábora odniesli, a že sa znova uvidíme o rok. Na záver by som sa chcela po-
ďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu tábora.  

Lenka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Bude Bolo raz jedno kráľovstvo 
 

9. augusta sme vyštartovali na výlet do Liptovského Hrádku do Janoš-
kovho Domu. Názov výletu bol: Bude Bolo raz jedno kráľovstvo. Kaž-
dý večer sme si zahrali podobenstvo v scénke a potom nám ho vysvetlil 
rečník večera. Prvý večer náš pán farár hovoril o rozsievačovi a štyroch 
pôdach. Druhý večer nám vysvetľovala podobenstvo Lucka Hajduková 
a hovorila o poklade a o perle, potom nám Vladko povedal svoj príbeh, 
ako žil pred tým, než spoznal Pána Ježiša. Ďalší večer sme mali super 
scénku a téma bola o nemilosrdnom sluhovi. Štvrtý večer sme hovorili 
o robotníkoch na vinici, kde tému mal Daniel Harčar. Potom sa hovori-
lo o 10-tich pannách a nakoniec sme hovorili o horčičnom zrnku. Aj 
napriek horšiemu počasiu bolo stále čo robiť, hrali sme stolné hry, roz-
právali sa a nakupovali v bufete. Tí, ktorým nevadil dážď, hrali vonku 
futbal alebo iné hry.  

Matúš 
 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -   
 

Ahoj deti  
 

Máte radi hádanky? Ak áno, tak toto je úloha ako pre vás. Ak veľmi nie, tak skúste predsa len, či sa vám nezapáčia aspoň 
tieto tu. 

Je to 5 hádaniek a odpoveďou na každú z nich je meno alebo názov z Biblie. Keď uhádnete všetky, tak vypíšte prvé písmeno 
každej odpovede dole na čiarky. 

 

 

Mládežnícke okienko :-) 

1. Boh ma poslal kázať mestu, 
nechcel som však takú cestu. 
Bola to chyba. 
Zhltla ma ryba. 

_ _ _ _ _ 

3. Zranenému pomohol som, 
Keď tam ležal, na ceste. 
Milosrdným volajú ma, 
kto teda som? Povedzte. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. Prekrásna záhrada, 
stvorená Bohom, 
človek však prichádza, 
ničí ju hriechom. 

_ _ _ _  

5. Rozhodol som sa odznova 
postaviť hradby domova. 
Pohárnik viac nebudem, 
Boh vraví, nech budujem. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

4. Vyvolená kráľovná, prekrásna žena, 
pokorná, ktorá urodzený pôvod nemá. 

_ _ _ _ _ 

Výsledok: 

_ _ _ _ _ 
 

(K výsledku je treba na jednom  
mieste doplniť chýbajúce znamienko ) 
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Zamyslenie k posledným dňom 

Dnes už môžeme uzavrieť a vyhodnotiť kúpu nášho „nového“ 
organu. Takže najprv pár informácií. 

Organ bol podľa najstaršieho dátumu, nájdeného priamo na 
ňom, vyrobený 30. mája 1743. Podľa reštaurátorov by však mohol 

byť aj starší. Pôvodne bol 
vyrobený do drevenej mod-
litebne v Sabinove a bol v 
prírodnej farbe dreva. Keď 
neskôr postavili v Sabinove 
kostol, preniesli ho do kos-
tola a prestavali. Bol 
k nemu dopracovaný baso-
vý manuál a bol namaľova-
ný modrou farbou imitujú-
cou mramor. Dokazuje to 
nápis, ktorý hovorí, že 
organ bol prestavovaný za 
organovania Ioanisa Krauz-
sa v roku 1773. V roku 
1867 bol organ znovu pre-

stavovaný Tobiasom Kirnerom, nástroj bol vyzdvihnutý na vysoký 
podstament a urobil sa veľký zásah v nástrojovej časti. Organ bol 
vymaľovaný v tmavošedej farbe. 

Po druhej svetovej vojne, keď boli nemeckí obyvatelia vysťa-
hovaní zo Slovenska, sa kostol prestal používať a takisto sa presta-
lo hrať na tomto hudobnom nástroji. 

V roku 2016 bol firmou Bies rozobratý a prenesený do ich 
organárskej dielne v Hranovnici, kde sa začala jeho generálna 
oprava. Skriňa organu bola prenesená do Čiech a pod vedením 
reštaurátora Jána Macha v Červeném Kostelci zreštaurovaná. Po 
vymaľovaní kostola bol organ prevezený do nášho kostola vo 
štvrtok 2.6.2016. K tomu ešte maličká zaujímavosť. Organári ho 
chceli nainštalovať a naladiť v ten deň, a tak ho ladili do pol dva-
nástej večer. 

Za organ sme zaslali milodar cirkevnému zboru v Sabinove 
2000,- eur, tak ako si to žiadali. Oprava organu stála 8400,- eur 
s rozobratím v Sabinove a namontovaním u nás v Obišovciach. 
V tejto cene bolo reštaurovanie organovej skrine, výroba nových 

píšťal v prospekte organu, ako aj  dorábanie stratených 
a poškodených častí rezieb. Nakoniec kvôli ladeniu museli byť 
vyrobené repliky 15 drevených píšťal, ktoré nebolo možné naladiť. 

Ak predpokladáme, že tento hudobný nástroj hral naposledy 
v roku 1945 a znovu sa rozozvučal v roku 2016, tak to bolo po 71 
rokoch. To je jeden ľudský život. Ak je niečo veľmi staré zvykne-
me hovoriť, že „je to staré jak z Márie Terézie.“ No pri našom 
organe to skutočne môžeme povedať. Mária Terézia sa narodila 
v roku 1717 a zomrela v roku 1780, takže takéto prirovnanie je 
úplne namieste. 

Ak bol organ skutočne vyrobený a dokončený v roku 1743 tak 
dnes má úžasných 273 rokov. Myslím, že má krásny zvuk, aj keď 
je ladený trochu vyššie a pri speve sa musíme ponamáhať, ale aj na 
to sa dá časom zvyknúť. Tak nech nám len slúži na oslavu Pána 
Boha ďalších 273 rokov.  
_____________________________________________________ 

 
Dňa 2.10. 

sa v rámci 
slávnostných 
služieb Bo-
žích pri prí-
l e ž i t o s t i 
p a m i a t k y 
posvä ten ia 
chrámu v 
Obišovciach 
uskutočnila 
p o s v i a c k a 
obnoveného 
organu v 
Obišovskom kostole, za účasti vzácnych hostí: Jána Hrušku - se-
niora KOS, Igora Mišinu - emeritného biskupa, farárov, v minulos-
ti pôsobiacich, ako aj pochádzajúcich z nášho zboru, hostí zo Sabi-
nova, firmy Bies, predstaviteľov obcí. V závere nás poctil návšte-
vou aj prof. Ján Vladimír Michalko ArtD., ktorý mal pri príležitos-
ti posvätenia organu koncert o 14:00 hodine. 

Jaro Petro 

Skúmajte znamenia tohto času. (Lukáš 12,56) 
Aké sú? Aktuálne je to sťahovanie národov nevediacich kam sa 

podieť (Lk 21,25). Vojny a chýry o vojnách, hlad a mor (ebola, 
zika...) miestami zemetrasenia (Lk 21,9-11). Odpadnutie od viery 
v Pána Ježiša (2.Tes 2,3) a rozmnoženie nemravnosti apod. (2.Tim 
3,1-5). Dôležité znamenie je rozmnoženie vedomostí - vedy 
(Daniel 12,4). Pre porovnanie - keď som bol dieťa, v našej obci 
bol jeden jediný bicykel, ktorý vlastnil môj otec. 
Dnes na jednej 100m ulici som napočítal 17 áut. 
Jediný telefón bol v 6km vzdialenej obci na pošte 
- dnes v našom dome je ich 6. V mojej generácii 
sa objavila televízia a v ďalšej počítače. Za pár 
rokov pribudla letecká doprava, lety na mesiac, 
zbrane, ... 

Ale to najväčšie znamenie blízkeho príchodu 
Pána Ježiša je existencia židovského štátu - Izrae-
la. 14.5.1948 bol zriadený a hneď na druhý deň 
ho prvýkrát napadli okolité národy s úmyslom 
vymazať ho z mapy sveta. 14.5.2018 to bude 70 
rokov. Z mnohých vojen, ktoré všetky vyhrali 
Izraeliti, spomeniem 6-dňovú vojnu z r.1967, kedy prestal byť 
Jeruzalem „šliapaný od pohanov“ (Lk 21,24 a Rim 11,25). Dnes 
silnie vo svete nenávisť voči Židom - Islamský štát s Iránom chcú 
vyvraždiť všetkých Židov a zničiť štát Izrael. Ale Židia sa pripra-
vujú na stavbu 3. chrámu. Rozhodol o tom Sanhedrin, ktorý sa 

pravidelne schádza od roku 2004. Zhromaždili materiál na stavbu, 
dali vyhotoviť svietnik, rúcho a ďalších asi 100 vecí na zriadenie 
bohoslužieb. Vidíme, že sa blíži deň, keď národy obkľúčia Izrael, 
ale Pán Ježiš príde osobne na horu Oliveckú a bude brániť Izrael 
(Zach 14,1-4). Predtým však príde pre Svoju Cirkev (Mt 16,18) a 
vytrhne, vychváti ju z tejto zeme (1.Tes 4,13-18). Takže: „keď sa 
to začne diať (už sa začalo), vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hla-

vy, lebo sa blíži vaše vykúpenie“ Lk 21,28. 
„Bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli 
uznaní uniknúť všetkému tomu…“ Lk 21,36 a: 
„odísť domov do nebeských príbytkov“ Jn 14,3. 
Milý brat, sestra, si pripravený/á odísť? Tešíš sa 
podľa 1.Tes 4,18, alebo si pocítil/a nepokoj 
a natíska sa ti otázka, že čo mám robiť, aby som 
sa nebál toho, čo sa blíži na svet? Apoštol Peter 
v Sk 3,19 hovorí: „... čiňte pokánie a obráťte sa, 
aby sa vytreli vaše hriechy ...“. Nájdi si tiché 
miesto, komôrku podľa slov Mat 6,6, 
a v úprimnej modlitbe odovzdaj svoj život Pánu 
Ježišovi. Odvráť sa od svetských vecí a žiadostí 

a usilovne študuj Bibliu - Sväté Písmo. Vojde pokoj do tvojej mys-
le i srdca a budeš sa tešiť na skorý príchod Pána Ježiša. 

 
Pavol Roháček 

CZ Budimír 

„Je to staré jak z Márie Terézie“ 
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Vtipy 
 

Hádajú sa spolu veriaci, neveriaci a žid 
o tom, čo je najrýchlejšie na svete. 
Veriaci hovorí, že najrýchlejšia je myš-
lienka. Neveriaci oponuje a hovorí, že 
najrýchlejšie je predsa svetlo. Ale žid 
nesúhlasí ani  s jedným a hovorí: naj-
rýchlejšia je hnačka. Vysvetľuje: ani 
som nestačil pomyslieť, rozsvietiť sa 
my tiež nepodarilo, a už som 
sa ..............  
----------------------------------------------- 
Viete, prečo tak málo farárov jazdí 
mercedesom? Pretože ten stojí nekres-
ťanské peniaze. 
----------------------------------------------- 
Pri spovedi sa spovedá chlap zo svojich 
hriechov: 
- Viete otče, moja svokra, to je ale 
ženská. Chvíľami uvažujem, že by 
stála za hriech.  
- Spamätaj sa synu, veď prikázanie 
hovorí: Nescudzoložíš! 
- Ale čoby velebnosti, nezabiješ! 
----------------------------------------------- 
Na konci bohoslužieb ohlasuje farár 
cirkevníkom: „Budúcu nedeľu bude 
kázeň o klamstve. Aby ste sa dobre 
pripravili, prečítajte si 17. kapitolu 
evanjelia podľa Marka.“ Po týždni na 
začiatku kázne sa kňaz pýta: „Tak čo, 
kto z vás si prečítal 17. kapitolu evan-
jelia Markovho?“ Všetky ruky 
v kostole sa ochotne zdvihli. A kňaz 
pokračoval:  „Tak práve s vami by som 
si rád pohovoril o klamstve. Evanje-
lium podľa Marka má iba 16 kapitol.“ 
----------------------------------------------- 
Bavia sa dve duše v raji:  
- „Aká bola posledná veta, ktorú si 
počul, keď si bol ešte na zemi?“ 
- „Bol to hlas mojej ženy.“ 
- „A čo ti povedala?“ 
- „Keď ma pustíš k volantu, budeš 
úplný anjel.“ 
----------------------------------------------- 
V pondelok sa rozprávajú dvaja susedia 
na záhrade:  
- Že si nebol včera na bohoslužbách 
v kostole? 
- Veru nebol. Včera som spal doma. 
----------------------------------------------- 
Väzenský kaplán vedie pastorálny 
rozhovor s recidivistom, ktorý už tre-
tíkrát vykradol banku. 
- Môj synu, až sa dostaneš na slobodu, 
rád ti budem pomáhať.  
- Veľmi pekne ďakujem za ponuku 
otče, hovorí väzeň, ale na to musíte byť 
odborník.  
----------------------------------------------- 
Vieš, kto je patrónom všetkých eštebá-
kov? No predsa Jozef z Arimatie.  On 
bol učeníkom Ježišovým, ale tajným. 

15. - 18. septembra nás poctili svojou 
návštevou hostia zo Srbského Kysáča. 
Spolu ich bolo 19 a boli ubytovaní po 
rodinách z nášho zboru. Dve Kysáčanky 
boli ubytované aj u nás doma, takže som 
mal čas sa s nimi porozprávať 
a podozvedať sa, ako tam žijú, pracujú, 
vzdelávajú sa a podobne. 

Pár informácií z dolnej zeme:  Ma-

jú vybudovanú rozsiahlu slovenskú ko-
munitu, na slovenských školách sa deti 
učia ako po slovensky, tak aj po srbsky. 
Úrady a vlastne takmer všetko v týchto 
s lovenských  ded inách  funguje 
v slovenčine, avšak ak chcete ísť do 
mesta, tam už musíte vedieť po srbsky. 
Prednedávnom aj v mestách, ako naprí-
klad Nový Sad, otvárali každoročne 
triedy na školách, kde sa vyučuje aj po 
Slovensky, tieto triedy sú vždy plné. 

Počas pobytu na Slovensku naši hos-
tia navštívili Budimír a Budimírsky kaš-

tieľ, kde niektorí z nich ako mladí cho-
dili pomáhať pri nejakých opravách či 
rekonštrukciách.  

V piatok mali postarané o celodenný 
program v Košiciach. Navštívili evanje-
lický kostol na Mlynskej ulici, Dóm sv. 
Alžbety, poprechádzali sa po centre 
mesta a poobede v ZOO.  

V sobotu na nich, ale aj na nás čakal 

zborový deň v Obišovciach spojený 
s guľášom, grilovačkou, prechádzkou na 
Zámčisko, kvízom a samozrejme rozho-
vormi.  

V nedeľu po spoločných bohosluž-
bách a posedení pri káve - samozrejme 
nechýbal ani fajný koláčik - sme sa 
s nimi rozlúčili. 

Tým sa to však celé nekončí, dostali 
sme pozvanie prísť k nim teraz my. Tak 
môžete rozmýšľať, či by ste išli  

 
M.R. 

Kysačania z Kysáča v Obišovciach  

„Did you get my message?“ 
„Dostal/a si moju správu?“ Ak si sa 
zúčastnil/a tohtoročného letného FU-
SION tábora, tak môžeš odpovedať 
„áno“ alebo aj „yes“.  

Členovia FUSION Obišovce už po 
druhýkrát vycestovali do srdca Sloven-
ska a s trávi l i  bohatý týždeň 
v spoločnosti ich kolegov z FUSION 
Banská Bystrica a FUSION Bratislava 
Rača. Dá sa teda povedať, že sme takto 
pokryli celé Slovensko. Aj vďaka tomu 
nás tam bolo vyše 80. Ešteže dobrých 
ľudí sa všade veľa zmestí . Ubytova-
ní sme boli v chate priamo v dedin-
ke Osrblie, ktorá je známa aj sídlom 
národného biatlonového centra. Zažili 
sme kopec srandy, hier, vážneho času, 

ale hlavne hudby a spevu. V tábore 
sme celý týždeň tvrdo pracovali a učili 
sa nielen spievať, ale aj hrať 7 nových 
piesní, aby sme ho zakončili veľkým 
koncertom pre rodičov a známych. Je 
úžasné, čo dokážu mladí ľudia za jeden 
týždeň, keď sa spoja a pracujú na spo-
ločnom diele. Veľký obdiv však patrí 
aj vedúcim, ktorí sa im za ten čas veno-
vali a viedli ich. Ako som spomenul, 
nebolo to celé len o zábave. Počas ve-
černých a ranných tém sme počuli via-
ceré svedectvá ľudí, ktorí to v živote 
nemali jednoduché. Pozitívne však je, 
že našli alebo nachádzajú východisko, 
a vďaka tomu, že sa s nami o svoje 
príbehy podelili, mnohým životným 

(Pokračovanie na strane 2) 

Did you get my message? 
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ťažko sa s ňou stotožňuje. Lenže vlažnosť je tichá duchovná smrť, 
pred ktorou nás zachraňuje Ježišova rada, ktorej prijatie rozhoduje 
nie o dobrom obchode, ale o našej večnosti.   

Kúp si. V živote si kupujeme množstvo vecí spôsobom niečo za 
niečo, tzv. výmenný obchod. Láska za lásku, oko za oko, poslúžim, 
ale čakám  automatickú odmenu. Sú rôzne meny, ktorými si platí-
me v našich vzťahoch. Avšak existuje aj Božia mena, ktorá nabáda 
k nákupu najvzácnejších vecí aj tých, ktorí sú bez akýchkoľvek 
možností a prostriedkov: „Ó, všetci smädní, poďte k vode! Poďte 
i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte. Poďte, kupujte 
bez peňazí, bez platenia víno a mlieko“ (Iz 55,1). Kupovať zdarma, 
to mnohí nechápu. Ako zdarma, veď nič v živote nie je zadarmo. 
Pán Ježiš síce hovorí o kupovaní: kúp si odo mňa. Avšak kupova-
nie je tu teda myslené ako prijatie Bohom ponúkaného daru. Kris-
tus dáva hodnoty potrebné pre kresťanský život. Ale človek ich 
musí prijať práve od Neho. Človek si uvedomuje hodnotu vecí 
vtedy, keď za ne musí nejakým spôsobom zaplatiť. Kristus dáva, 
lebo on zaplatil všetko menou svojho života. Stačí len priznať svo-
ju chudobu a natiahnuť ruku po milosti Božej.  

Prvou vecou, ku ktorej obracia Kristus našu pozornosť a ktorá 
má moc uzdravovať zo stavu vlažnosti, je ohňom prepálené zlato. 
Laodikea bohatla z bankovníctva. Bohatstvo sa točilo z peňazí, 
ktoré sa zúročovali v rôznych výmenných obchodoch. Tieto obcho-
dy boli vždy kryté zlatom. V minulosti na bankovkách bol nápis – 
bankovky jsou kryté zlatem. Inak povedané, hodnota peňazí bola 
krytá hodnotou zlata, ktoré bolo ukryté v bankách. Bez tohto krytia 
žiadny peniaz nemal hodnotu. Ani naše životy nemajú hodnotu 
a zmysel, ak nie sú kryté Kristovou krvou, ohňom prepáleným 
zlatom. Možno to všetko už poznáme, a predsa aj tu hrozí nebezpe-
čenstvo vlažnosti, ktorá sa prejavuje skrze život lacnej milosti. 
Prijímame odpustenie, ale nie sme ochotní dávať odpustenie, prijí-
mame milosť, ale rozdávame tvrdý zákon odplaty, hovoríme, že 
v Krista veríme, ale naša viera nie je krytá skutkami vďačnosti za 
dar večnosti. Lacná milosť nepozná život v obetavosti 
a službe.V lacnej milosti nieto skutočnej premeny. Dnes Kristus 
klope na dvere nášho vlažného srdca nielen preto, aby sme si uve-
domili tento stav, ale predovšetkým kvôli tomu, aby sme nanovo 
zahľadeli na Golgotu, ako na miesto drahej milosti, ako na prameň, 
z ktorého vyviera nový život. Iba život krytý golgotským zlatom je 
skutočne bohatý.  

Druhá vec, ktorú nám Kristus radí, je obliecť si biele rúcho, 
ktoré je pravým opakom rúcha, z ktorého Laodikejskí bohatli. Lao-
dikea bola preslávená textilným priemyslom, ktorý vyrábal odevy 
z vzácnej, čiernej ovčej vlny. Obrazne povedané, život laodikej-
ských bol úzko spätý s čiernym odevom, ktorý bol zdrojom ich 
príjmov. Aj tohto zdroja sa rodila nezávislosť na Bohu a zdanlivá 
sebestačnosť. Kristus nám na Golgote získal iné rúcho, vybielené 
jeho krvou. Do tohto rúcha nás prvýkrát zaodial vo chvíli krstu 
svätého, kedy nás prijal nielen za svoje deti, ale nás aj zaodel rú-
chom spravodlivosti, ktoré zakrýva našu nahotu pred Bohom. Kris-
tovo „radím ti“, malo laodikejských priviesť k procesu vyzlečenia 

starého a prijatia nového. V našom živote to praktický znamená, 
začať nanovo žiť z obsahu svojho krstu. V krste sme získali nové 
rúcho, ktoré nás ma jasne identifikovať komu patríme, čí sme, a 
v ústrety komu kráčame.  

Vlažnosť v tomto ohľade sa prejavuje skrze formálny prístup ku 
krstu. Aké sú naše dôvody prinášania detí ku krstu? Krstíme, lebo 
sa to patrí, alebo pod tlakom, čo by ľudia povedali, alebo  chápe-
me, čo sa v krste skutočne deje? Žiť z krstu, znamená aj žiť 
v ustavičnom topení starého, a z moci Kristovej lásky povstávať 
ako noví ľudia v bielom rúchu. Ten, ktorý klope takto na dvere, ťa 
v krste zaodial novým rúchom, povedal ti komu patríš, zahrnul ťa 
otcovskou starostlivosťou. Bez tohto rúcha sme ako ľudia pred 
Bohom nahí, s ním sa zakrýva hanba nahoty, ako o tom hovorí 
Zjavenie v 16:15 - „ajhľa, prichádzam ako zlodej! Blahoslavený, 
kto bdie a chráni si rúcho, aby nechodil nahý a nebola zjavná jeho 
hanba“.  

A posledná tretia rada sa dotýka uzdravenia duchovného pohľa-
du. Kristus kryje naše životy svojou krvou, v krste nás do tejto 
pravdy zaodel, ale ovocím života z krstu je živá viera. Viera, ktorá 
sa rodí z moci Ducha Svätého, ktorého dáva každému, kto sa otvá-
ra jeho vanutiu. Viera, ktorá sa rodí z Jeho slova a je zmocňovaná 
Jeho Duchom. Viera, ktorá uzdravuje naše životy. Laodikea bola 
typická svojou medicínskou školou, nad ktorou bdel grécky boh 
Asklepios. Tu sa vyrábal jedinečný prášok, ktorý pomáhal pri zápa-
loch, či iných chorobách očí. Pán ponúka novú duchovnú masť, 
ktorá otvára duchovný zrak, aby sa na seba, Boha, blížnych, začali 
dívať očami viery. 

Nebezpečenstvo vlažnosti v tejto súvislosti spočíva vo formál-
nej viere, ktorá ústami niečo vyznáva, ale životom toto vyznanie 
popiera. Viera, ktorá ostáva ako suchá ratolesť bez ovocia darov 
Ducha svätého. Kristus nám radí prijať kolýriovú masť, ktorá má 
moc uzdraviť naše oči, aby neostali slepé, ale aby začali vidieť 
hodnoty života, ako to povedal T.G. Masaryk zo zorného uhla več-
nosti. Dívať sa na život nie z pohľadu časnosti, ale večnosti, to je 
dôkaz otvorených duchovných očí.  

Ten, ktorý klope aj dnes na naše dvere vnútra, nám radí urobiť 
životný nákup. Ten nie je ani so zľavou, nie je ani v akcii so zlac-
nenou cenou, ten tu je iba v čase jeho milosti. Všetky tri veci máme 
možnosť prijať jedine z jeho rúk. Má to len jednu podmienku. Tie 
naše ruky musia byť prázdne, aby mal kde položiť menované dary. 
Teda v otázke záchrany nie sme nezávislí, ani sebestační, sme zá-
vislí na tom, ktorý si nás kúpil svojim životom. Toto je životný 
nákup, bez peňazí, bez kreditiek, skrze ktorý môžeme sa stať naj-
bohatšími ľuďmi nielen pre časnosť, ale pre večnosť. Len jedno je 
k tomu potrebné, naše prázdne dlane.  

Pane Ježiši, Ty si ten, ktorý klopeš na dvere našich sŕdc. Dávaš 
nám v tomto čase milosti životne dôležitú radu – prijmi z mojich 
rúk tri dary – zlato, ktorým chceš kryť naše životy, biele rúcho, 
ktorým zakrývaš našu nahotu a vzácnu masť, ktorá má moc otvárať 
náš duchovný zrak. Prijmi a naplň týmito darmi naše prázdne dla-
ne, ktoré vystierame k tebe.  

Peter Mihoč 

(Pokračovanie zo strany 1) 

Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor  
 

 Mládežnícku víkendovku plánujeme od 21. do 23. októbra v Nemcovciach. 
Chceli by sme navštíviť nášho brata farára Petra Szekelyho. 

 27. novembra 2016 nebudú v našom zbore žiadne bohoslužby. Generálny 
biskupský úrad spolu s Košickým seniorátom plánuje spoločné bohoslužby 
pre všetky zbory seniorátu v Košiciach na Mlynskej ulici pri príležitosti 
500. výročia reformácie. Všetkých vás srdečne pozývam na slávnostné bo-
hoslužby, ktoré začnú o 10:00 hod. Po nich, po obedňajšej prestávke, by mal byť program aj popoludní. 
Bude predstavená kniha o histórii Košického seniorátu. 

 V 2. Adventnú nedeľu - 4.12.2016 sa v kultúrnom dome v Kysaku o 14:00 uskutoční Adventný koncert 
speváckeho zboru Chorus Comenianus, ktorý pôsobí pri Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v 
Košiciach. Srdečne vás všetkých pozývame.  
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Kedy a kde ste sa narodili?  
Ondrej: 14.04. 1956 v Erdeviku, dedinke, ktorá je v Srieme, - 

Srbsko.  
Darinka: 28.12.1958 v Bratislave. 
Kde všade ste študovali?  
Ondrej: Základnú školu som zakončil v Erdevíku, strednú 

školu v Šide a potom som študoval v Bratislave na SEBF.  
Darinka: Základnú školu som chodila v Žehni, Tuhrine 

a v Sabinove, gymnázium v Sabinove a fakultu v Bratislave. 
Kedy ste absolvovali štúdium teológie?  
Ondrej: Bolo to v dávnom 1981 roku.  
Darinka:  roku 1984. 
Mali ste vo vašej rodi-

ne vzor, podľa ktorého ste 
sa rozhodli pre kňazskú 
dráhu?  

Ondrej: Moji starí rodi-
čia a moja matka mi boli 
tým najlepším vzorom 
a príkladom. Boli hlboko 
veriacimi ľuďmi a im vďa-
čím za všetko, k čomu ma 
viedli.  

Darinka: Môj otec bol 
farár, teraz je na dôchodku, 
a ja a moji dvaja súrodenci 
sme tiež vyštudovali teoló-
giu a aj naši životní partneri 
sú teológovia. 

Určite máte svoje kré-
do, ktoré vás vedie životom. Mohli by ste nám ho prezradiť? 

Obaja sme prežili ťažké, aj vojnové chvíle v našej krajine, 
prešli sme rôznymi skúškami, ktoré by sme nezvládli, ak by sme 
nemali vieru. A tak určite vieme, že viera v Pána Boha je naše 
životné víťazstvo v každej búrke. 

Vy a Vaša manželka ste určite zažili nejakú humornú prí-
hodu...  

Viezli nás raz na pohreb autom a šofér sa priznal, že ho doma 
skritizovala malá dcéra slovami: ,,Ocko, ty si stratená ovečka, 
lebo nechodíš do kostola.“ Dieťa o tom počúvalo na nedeľnej 
besiedke a doma začalo poučovať, takže otec musel sľúbiť polep-
šenie.  

Darinka: Krstila som raz  niekoľko-mesačné dieťa, ktoré stále 
pri krste trepalo nožičkami a v jednom okamihu sa mu vyzula 

topánočka počas krstnej prímluvy, preletela mi ponad hlavu 
a zakončila v oltári za mnou. Našťastie, topánočka netrafila 
sviečky a nič sa nestalo, len sme sa všetci zasmiali a pokračovali 
sme v krste...  

Ondrej: Raz prišli na faru dve ženy, obe s kočíkmi a malými 
deťmi. Jedna sa opýtala: „Môj muž je teraz jej muž, môže byť 
ona krstnou mamou môjho dieťaťa?“ Obe si veľmi dobre rozu-
meli, no keďže boli chudobné, nemali peniaze na rozvodové 
konanie. A tak sme dieťa okrstili, lebo papierovo bolo všetko 
v poriadku. 

Ako spolupracujete s presbytermi?  
Spolupráca je dobrá, sú 
ochotní a aktívni pri všet-
kých prácach v zbore a práce 
okolo kostola je neúrekom. 
Aké aktivity u vás vyvíja 
mládež?  
Mládeže máme stále menej, 
ale to aj preto, že sa rodí 
stále menej detí. Toto sú 
teraz slabé ročníky, ale sna-
žíme sa ako sa dá. Stretávajú 
sa na fare vždy v piatok ve-
čer a mávame biblické kvízy 
a hry. Raz ročne máme celo-
cirkevné stretnutie mládeže 
a aspoň raz do roka ideme 
my do iného zboru 
ku mládeži na ich stretnutie 
a tiež si voláme na návštevu 

k nám mládež z iného cirkevného zboru. Raz týždenne má naša 
mládež v lokálnom rádiu Kysáč svoju reláciu s názvom Quo 
vadis, trvá to pol hodiny a má to na starosti 5 mládežníčiek, ktoré 
tam čítajú príbehy, básne a biblické texty. Mládež vždy vystupuje 
v kostole na výročité sviatky. Ináč, mládež - žiaci sa vyučujú 
k viere v Pána Ježiša Krista i v škole. Majú tam výučbu nábožen-
stva. 75% žiakov navštevuje teda náboženstvo. 

Koľko členov má Váš cirkevný zbor? 
Náš cirkevný zbor má okolo 4000 duší. 
Čo by ste odkázali našim čitateľom? 
Nech zotrvávajú v pevnej viere, nech si vážia svoj cirkevný 

zbor i duchovného pastiera a nech bojujú dobrý boj viery. 
 

-dk- 

Rozhovor s farárovcami z Kysáča 

Milí dospeláci ☺ 
 

odpovede dopĺňajte do tajničky zvislo alebo vo-
dorovne: 

 
1, 5, 6 - zvislo 

2, 3, 4, 7, 8 - vodorovne 

1. Židovské meno proroka Daniela 
2. Dostal meno Izrael 
3. Voviedol židovský národ do Kanánu 
4. Zabil kráľa Saula 
5. Mesto, v ktorom Ježiš uzdravil stotníkovho sluhu 
6. Syn Zebedeov 
7. Farizej, učiteľ zákona, ktorého si všetok židov-
ský ľud vážil 
8. Uzdravil Saulovi zrak 
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Dátum Príležitosť Modlíme sa a študujeme Božie Slovo 

9.10.2016 20. po Svätej Trojici 

nech máme v prvom rade „bázeň pred Hospodinom“, nech vieme, že odtiaľ 
pochádza každá múdrosť – Prísl.1,7; Prísl.3,1-7 

za nový školský rok 2016/2017 

16.10.2016 21. po Svätej Trojici 

za požehnanie, múdrosť a Božie vedenie pre učiteľov, katechétov, pedagógov, fará-
rov, aby neučili len „náboženstvo“, ale viedli deti a mládež k viere a poznaniu Pána 
Ježiša Krista 

vlastný námet: 

nech je Božie slovo kázané v moci, pravde a Duchu Svätom 

23.10.2016 22. po Svätej Trojici 

nech máme túžbu po Bohu, po Jeho blízkosti a dotyku – Žalm 42; J.7,37-38 

za požehnanie, múdrosť a Božie vedenie pre učiteľov, katechétov, pedagógov, fará-
rov, aby neučili len „náboženstvo“, ale viedli deti a mládež k viere a poznaniu Pána 
Ježiša Krista 

30.10.2016 23. po Svätej Trojici 

za naše deti, nech majú otvorené srdce pre Boží dotyk, nech hľadajú pravdu iba 
v Bohu a Jeho slove 

za vlastný námet: 

6.11.2016 24. po Svätej Trojici 

nech sme ako deti – čistí, úprimní, pokorní a úplne dôverujeme Pánovi – 
Mat.18,1-4; Mk.9,33-37 

za naše materské cirkevné škôlky, aby bol v detských srdciach položený dobrý 
základ evanjelia, nech majú deti múdre a milujúce učiteľky, atmosféru prijatia 
a lásky 

13.11.2016 25. po Svätej Trojici 

za rodičov malých detí, nech sú dobrým vzorom v živote, zbožnosti, nech milujú 
svoje deti bez podmienok, úprimne a nezištne, nech vytvárajú v domácnostiach 
atmosféru „Božieho kráľovstva“ 

vlastný námet: 

20.11.2016 Nedeľa večnosti 

nech Božie dary nezatienia a nenahradia Darcu – Lk.14,15-24. Keď Ježiš popi-
suje, čo nám bráni na hostine Jeho lásky, nehovorí o satanovom zle, ale o poli, 
voloch a ženách. 

za naše evanjelické základné školy, aby sme našich žiakov viedli správnym sme-
rom a učili ich od malička, že pravá múdrosť je „bázeň a úcta pred Hospodinom“ 

27.11.2016 1. adventná 

Nech Pán odkrýva neprajnosť, závisť a diabolské túžby medzi duchovenstvom, 
lebo je tam veľa zla, pokrytectva a moci zlého 

vlastný námet: 

2. adventná 

aby sme boli napojení na „vínny kmeň“ Pána Ježiša každý deň a uvedomovali 
si svoju závislosť – J.15,1-7 

nájdime si každý deň dôvod chváliť a vyvyšovať Božie meno v tom, čo prežívame 

11.12.2016 3. adventná 

za naše evanjelické stredné školy a gymnáziá, aby to boli „misijné polia“, kde 
budú študenti konfrontovaní s mocou živého Boha, Jeho láskou, milosťou 
a odpustením, a nie s neosobným náboženstvom, nefunkčnými formami, pokrytec-
tvom a falošnosťou učiteľov, ktorí si hovoria kresťania a žijú ako pohania. Nech sa 
srdcia študentov ešte viac nezatvrdia ale naopak, sú zmenené Božím dotykom 

18.12.2016 4. adventná vlastný námet: 

4.12.2016 



 

 

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

9.10.2016 20. po Svätej Trojici 

8:00 Trebejov Pr 2,1-8; Ef 5,15-21 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Suchá Dolina   

10.-14.10. 
2016 

Konferencia  Modliteb-
ného spoločenstva 

  Herľany 
Téma: Naplnil sa čas, priblížilo sa krá-
ľovstvo, pokánie čiňte a verte v evan-
jelium 

16.10.2016 
21. po Svätej Trojici 

Poďakovanie za úrody 
zeme 

8:00 Drienovská Nová Ves   

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

14:00 Lemešany   

23.10.2016 22. po Svätej Trojici 9:30 Kysak Pam. posvätenia chrámu 

24.10.2016 

Reformačný týždeň 

18:00 Trebejov   

25.10.2016 18:00 Obišovce   

26.10.2016 18:00 Kysak   
27.10.2016 18:00 Drienovská Nová Ves   
28.10.2016 18:00 Trebejov   

30.10.2016 
23. po Svätej Trojici 

8:00 Kysak Jer 18,1-10; F 3,17-21 

9:30 Obišovce Mládežnícke bohoslužby 

11:00 Drienovská Nová Ves   

Žatva spevokolov 15:00 Budimír   

31.10.2016 Pamiatka reformácie 
17:00 Kysak   

18:00 Obišovce   

1.11.2016 Pamiatka zosnulých 
Ekumenická pobožnosť 

14:30 Obišovce (Dom smútku)   

15:15 Kysak (Dom smútku)   

6.11.2016 24. po Svätej Trojici 

8.00 Trebejov Jób 14,1-6; R 14,1-9 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

      

13.11.2016  

8.00 Suchá Dolina Jer 8,4-15; 2Tes 1,3-10 

9:30 Obišovce Rodinné bohoslužby 

11:00 Lemešany   

17.-20.11. 
2016 

13. konferencia Rodin-
ných spoločenstiev 

  Ľubovnianské kúpele Téma: Aký život chcem žiť? 

20.11.2016 
Nedeľa večnosti 

Posledná nedeľa  
cirkevného roku 

8:00 Drienovská Nová Ves Iz 65,17-25; 2Pt 3,8-14 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

14:00 Suchá Dolina +VP 

27.11.2016 1. adventná 
Začiatok cirkevného roku 10:00 Košice 

Celoseniorátna akcia 
k 500. výročiu reformácie 

4.12.2016 
2. adventná 

8:00 Kysak +VP; Iz 11,1-6; R 15,7-13 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves +VP 

 Adventný koncert 14:00 Kysak - kultúrny dom  Chorus Comenianus 

11.12.2016 3. adventná 

8:00 Trebejov +VP; Iz 40,1-11; 1K 4,1-5 

9:30 Obišovce +VP 

11:00 Kysak   

14:00 Lemešany +VP 

18.12.2016 4. adventná 9:30 Obišovce Detské bohoslužby 

25. po Sv. Trojici 
Predposledná v cirkevnom roku  
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