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Pútnik

„Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; aby vám podľa bohatstva
svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a
hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu
však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v
nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen.“ Efezským 3, 14 – 21
Máme za sebou prázdninové mesia„dych“, či „vánok“, alebo „para“. Kazace. Postupne sme v kalendári prešli
teľ 1, 2 to isté slovo prekladá ako
mená ako Ján, Ladislav, potom Peter a
„márnosť“. Biblickí rodičia v tomto
Pavol, Miloslav, Cyril a Metod. Pripopokračujú. Ich deti z rozhodnutia Pána
menuli sme si Majstra Jána Husa a
Boha teda majú mená, ktoré majú nejaešte svoj sviatok oslávil Ivan. V rozpäký význam, alebo im meno dal sám Pán
tí 15 dní toľko slávnych mien!
Boh. Pavel v liste Efezským píše: „Preto
Ján (Krstiteľ) dostal meno od anjekľakám na kolená pred Otcom, po ktola, ktorý sa v chráme zjavil jeho otcovi
rom sa volá každá rodina na nebi aj na
Zachariášovi (Lukáš 1). Ladislav,
zemi;“ (3, 14n).
uhorský kráľ, bol krátko po svojej
Mnohí rodičia sa dnes, žiaľ, rozhodujú
smrti (1095) pre svoju vieru, horlivosť
podľa svojich pocitov a nedbajú na deti,
(postavil niekoľko kresťanských kosktoré ponesú svoje meno nie iba doma,
tolov) a mravnosť vyhlásený za svätéale aj medzi spolužiakmi, kamarátmi, aj
ho. Peter (Skala) dostal svoje meno od
medzi neprajníkmi a bude v živote im
Pána Ježiša (Matúš 16, 18). Pavel si
pre meno, ktoré dostali od rodičov, ťažzmenil meno, lebo pochopil, že pred
ko...V mojej mladosti to boli chlapci –
Pánom Bohom je naozaj malý. MiloVinnetuovia a dievčatá Ribany...
slav oslavuje Božiu milosť. Cyril a
Ale súcit nám treba vyjadriť aj s neMetod sú svätí slovanskí vierozvestošťastnými rodinami, ktorým niektorý
via z gréckeho mesta Solúň, dnešných
člen robí zlé meno a hĺbi vrásky na čele,
Tesaloník. Majster Ján Hus v roku
ba ženie aj slzy do očí... Škodí... Petr
1415 v Kostnici položil život pre pravdu Pána Ježiša Krista. Janda so svojou skupinou Olympic o tom spieva:
Ivan je chorvátskou podobou mena Ján. O ňom platí teda to
„Slzy tvý mámy šedivý stékají na polštář.
isté, čo o Jánovi.
Kdo tě zná, se vůbec nediví, že stárne její tvář.
Za svoje meno môžeme ďakovať svojim rodičom, ktorí
Nečekej úsměv od ženy, který jsi všechno vzal
túto Pánom Bohom Adamovi udelenú úlohu po ňom zdedili.
Jen pro tvý touhy zborcený, léta ztracený, ty oči pláčou
Čítame: „...každý živý tvor sa mal volať tak, ako ho nazve dál.“
človek.“ (Genesis 2, 19). Keď sa Adamovi a Eve narodil syn,
A nemôžeme zabudnúť na kresťanskú cirkev!
dostal meno Kain. Biblia toto Evino rozhodnutie vysvetľuje:
„Meno kresťan vzácne po Kristovi máme,
„Dostala som muža od Hodpodina.“ (Genesis 4, 1). Ábel bol
jak najdrahší poklad, tak si ho chráňme,
(Pokračovanie na strane 8)
však len „dych“, či ako prekladá profesor Jozef Roháček
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Na kávičke s...
bil, má ho Kajetán priviesť v putách do
Na kávičke s Martinom
Ríma.
Lutherom, doktorom teológie
Napriek tomu, že sa Fridrichovi
vo Wittembergu
vyhrážali z Ríma, že Luthera musí
Po knihe, v ktorej Luther vysvetľoval 95 téz, prišli mnohé reakcie jeho
oponentov. Ozval sa Tetzel, ktorý poukázal na zvrchovanú moc pápeža, ktorú Luther ešte vtedy nespochybňoval
a napísal, že každý iný po takýchto
tvrdeniach by bol už dávno považovaný za heretika. Proti Lutherovi vystúpil aj profesor Eck, ktorého si Luther
vážil a vnímal ho ako kolegu a profesora. Eckovi Luther napísal súkromný
list, v ktorom mu poďakoval za priateľstvo, ale vyčítal mu, že sa vôbec
nevenoval „argumentu Písma“ ako
najdôležitejšiemu argumentu, s ktorým
Luther narábal. V závere listu stálo:
Bojím sa Boha a nie teba.
V tom čase sa začalo Lutherovo
prenasledovanie. Od grófa Albrechta
sa dozvedel, že niekoľko ľudí sa zaprisahalo, že Luthera dolapia a zabijú, a
je jedno akým spôsobom, ale musia to
urobiť. Uvedomoval si, že niečo také
bolo iba otázkou času. Mal určité obavy, ale jednému priateľovi v liste napísal: Čím sa mi viac vyhrážajú, tým
mám viac odvahy.“
Aj v Ríme sa začali prvé vážne kroky proti Lutherovi. Jeho prípad tam
otvoril Tetzel cez svoj rád dominikánov. Lutherove názory si preštudoval
aj Silvestro Prierias, ktorý sa vtedy
staral o pápežov dom a bol zároveň
jeho blízky poradca. Aj on Lutherove
názory odsúdil s tým, že pápež sa nemôže mýliť, tak, ako sa nemôže mýliť
ani celá cirkev. Napísal dielo Dialogus,
ktoré sa dostalo k pápežským právnikom a tí dali príkaz predvolať Luthera
do Ríma. Príkaz mal doručiť najvyšší
predstavený dominikánov Kajetán,
ktorý mal byť pápežským legátom na
ríšskom sneme v Augsburgu. Ten doplnil v spise, že ide o predvolanie
„neposlušného mnícha, ktorý má
v Ríme čeliť obvineniu z herézy“.
Keď sa o tom Luther dozvedel, napísal svojmu priateľovi Spalatínovi,
ktorý bol sekretárom u Kurfista, aby sa
zasadil za to, aby sa jeho prípad riešil
v Nemecku a nie v Ríme. Od pápeža
nakoniec prišiel list, v ktorom stálo, že
stačí, ak svoje názory odvolá pred Kajetánom v Augsburgu. Ak by to neuro-

vydať, on hľadal podporu u ostatných
Nemeckých kniežat, ba dokonca vyžiadal sľub od Kajetána, že počas snemu
Luthera nezatknú a nebude väzňom.
O tom však Luther nič nevedel, takže
svoj strach si musel prežiť sám.
Cestou do Augsburgu sa zastavil
u niekoľkých svojich priateľov. Sám
bol dosť skeptický a lúčil sa s nimi,
akoby išiel na smrť. Niektorí sa
k nemu na cestu pridali. Keď dorazil
do Augsburgu 7. októbra, prejavili sa
u neho vážne črevné problémy. Ostal
u karmelitánov v meste a po preliečení

mu priatelia zabezpečili ochranu, aby
sa bezpečne mohol pohybovať
v meste.
Kajetán prijal Luthera prichystaný.
Mal preštudované všetky jeho diela
a reagoval veľmi premyslene. Aj keď
celá debata viedla iba k jednému výsledku. Luther mal vysloviť jednoduché slovo REVOKO – teda odvolávam. Rozhovory sa odohrávali v dome
Fugerovcov, ktorým však nešlo
o nejakú hlbokú teológiu, či biblické
pravdy, ale skôr o peniaze, ktoré sa
okolo predaja odpustkov točili. Na
vypočúvanie s Lutherom prišli Linck
a Staupitz. Kajetán mal niekoľko desiatok poradcov z Talianska. Luthera
najprv poučili, ako sa ma správať, keď
príde kardinál. Mal si ľahnúť tvárou na
zem k nohám kardinála a keď ten

k nemu prehovorí, má si kľaknúť na
kolená. Vstať má až vtedy, keď dostane pokyn. Luther žiadal najprv Kajetána, aby mu povedal, v čom sa mýli.
Kajetán v ten moment akoby stratil
všetku slušnosť a vyskočil na Luthera,
čo následne vyvolalo posmešky celého Kajetánovho sprievodu na adresu
Luthera. Celá výmena názorov sa potom točila okolo autority pápeža
a autority Písma, či autority cirkevných
koncilov. Stretnutia s Kajetánom boli
tri. Luther na to posledné priniesol
niekoľkostranový dokument, v ktorom
vysvetľoval, že koncily sú nad pápežom, že Biblia je najvyššou autoritou,
pretože v otázkach učenia sa každý
človek môže mýliť a pre odpustky
neexistuje biblický dôvod. Kajetán ho
potom vyzval, aby odvolal svoje názory a podriadil sa bule Unigenitus, ktorá
nariaďovala predaj odpustkov. Ale
Luther trval na svojom, čo kardinála
veľmi nazlostilo a vykríkol: Odíď
a nevracaj sa, pokiaľ nebudeš pripravený všetko odvolať. Ale Luther nemohol nič z toho, čo tvrdil, odvolať. To
však už išlo do tuhého.
Staupitz Luthera v tajnosti oslobodil
od prísahy poslušnosti augustiniánského rádu. Potom sa Staupitz aj Link
vytratili z Augsburgu a Luther ostal
sám. Poradili mu, aby sa od Kajetána
teraz pre zmenu odvolal na vypočutie
do Ríma. Mal žiadať o presne opačnú
vec, veď len nedávno žiadal, aby ho
vypočúvali v Nemecku. Nakoniec
v noci 20. októbra Luther z Augsburgu cez dieru mestských hradieb ušiel.
Vysadol na starú kobylu a zmizol
z mesta. Útočište našiel vo Wittenbergu. Ale Kajetán poslal list kurfirstovi
Fridrichovi, aby Luthera okamžite
vydal do Ríma a nepoškvrnil si týmto
svoju česť, pretože tento prípad postupuje do Ríma a bude to mať celé vážnu
dohru.
V Ríme vyšlo nové pápežské nariadenie k odpustkom, v ktorom stálo, že
pápež má právo vyhlásiť odpustky a ak
sa objavia nejaké nejasnosti v tejto
veci, odsudzuje sa názor všetkých mníchov a kazateľov, ktorí sa proti tomuto
postavia.
Tým skončila akákoľvek diskusia
v cirkvi na tému odpustky.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Jaro Petro
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Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor
 Prešlo asi 7 rokov od našej spoločnej akcie „Lutherani pri moru“. Bol to 7

dňový pobyt pri Chorvátskom mori. Niektorí z vás sa ozvali, či niečo podobné nezopakujeme v budúcom roku. Z tohto dôvodu by sme chceli do konca
roka zistiť predbežný záujem. Malo by to zmysel, ak by sa prihlásilo dosť
ľudí na jeden autobus a my by sme mohli mať jedno uzavreté spoločenstvo.
Samozrejme, že na takúto akciu by neprispieval zbor žiadnymi finančnými
prostriedkami. Ak sa nám podarí pozháňať nejaké cenové ponuky, dáme vám ich na zváženie.
 Tohto roku nás čakajú ešte jedny voľby a to voľby predsedníctva Košického seniorátu. Kandidačná porada sa stretla v pondelok 17. októbra 2018. Potrebné doklady k voľbe podali jeden kandidát na seniora
brat farár Samuel Linkesch a jeden kandidát na seniorátneho dozorcu brat daniel Kobyľan. Voči žiadnemu kandidátovi nebola na kandidačnej porade vznesená námietka a tak obaja postupujú do volieb.
K voľbám seniora je potrebný ešte súhlas predsedníctva cirkvi, ktorý by mal prísť do 30. dní. Termíny
volieb sú určené na dve nedele v októbri, a to 14. alebo 21. októbra 2018. Ak všetko prebehne
v časovom pláne, 29. októbra sa na žatve spevokolov v Budimíre dozvieme mená nového predsedníctva
KOS.

Blahoželáme!
1.10.2018 – 31.12.2018

55 rokov
Jana Petričová, Kysak 352
Milan Richtarik, Kysak 356
Ing. Darina Rišiaňová, Trebejov 44
50 rokov
Ľuboš Kiseľ, Kysak 167

65 rokov
Mária Ferencová, Obišovce 79

60 rokov
Ing. Viera Janíková, Obišovce 17
Božena Macková, Kysak 197

80 rokov
Ján Pangrác, Drienovská Nová Ves 122
Alžbeta Tolaciová, Kysak 256

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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Detský letný tábor Liptovský Hrádok 2018
Tohtoročný detský tábor sa konal v dňoch
23. až 27. júla a opäť
Mládežnícke okienko :-) v Liptovskom Hrádku
v Janoškovom dome.
V pondelok sme sa
v Kysaku na stanici rozlúčili s rodičmi a nastúpili na výpravu s Mojžišom na nezvyčajné Olympijské hry. Po
príchode na miesto sme sa po chutnom obede rozdelili do
súťažných skupiniek a začali plniť prvú dôležitú úlohu
a to vyrobiť si vlastnú vlajku svojho tímu. Počas celého
tábora sa deti učili spolu s Mojžišom a jeho životom prekonávať ťažké prekážky, ktoré nezvládneme bez Božej
pomoci. Podstatné bolo prepojenie biblických príbehov
s reálnym životom, kde sme sa snažili povzbudiť deti, aby vždy mali vieru v Boha a nikdy sa za to nehanbili, aby sa nebáli žiadnych prekážok, ale tiež aby sa nedali zlákať na hriech. Počas týchto „Olympijských hier“ účastníci súťažili v rôznych športových, ale aj vedomostných aktivitách, prekonávali prekážky v podobe nočnej hry, kde si vyskúšali svoju odvahu. Vo štvrtok nás
navštívili hasiči, pri ktorých sme pochopili aká je ich práca dôležitá, lebo hneď po tom, čo dorazili k nám, museli odísť na zásah,
ku ktorému boli privolaní. V tento deň sme sa rozhodli aj trochu osviežiť, nakoľko bol jeden z najhorúcejších, a zahrali sme si
vodný volejbal, skúšali prasknúť balóny bez pomoci rúk a vylepšili klasickú vybíjanú tak, že miesto lopty sa hádzalo mokrou
špongiou. Počas celého pobytu nám varili samé dobroty a starali sa o naše hladné brušká tety kuchárky, za čo im veľmi pekne
ďakujeme. Už teraz sa tešíme na ďalšie dobrodružstvo, a preto si milé deti, ak ho chcete prežiť spolu s nami, dobre zapíšte dátum od 12. do 16. augusta budúceho leta. „Veď On je Pánom všetkých pánov, vlajka víťazstva sa dvíha, trón Boží bude naveky
stáť! On je Šampión, čo v boji duchov skončil ako víťaz, nech každý skloní pred Ním svoje kolená, On je Pán!“ Tieto slová
tohtoročnej hymny tábora budú ešte dlho znieť v ušiach účastníkov a veríme, že sa stanú realitou v ich každodennom živote.
D. Székelyová
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milé deti 
Vlaky niekedy meškajú, asi to mnohí poznáte. No a aj tieto naše Pútnikove vláčiky idú neskoro... Ak správne, podľa hodín
v rušňoch, vypočítate, ako dlho meškajú, môžete si podľa toho nájsť v Biblii 2 texty o službe Pánu Bohu  Oba sú napísané v 2.
liste apoštola Pavla Timoteovi a ich „súradnice“ získate doplnením meškania vlaku (v hodinách a minútach). Treba spočítať rozdiely medzi hodinami na vagónoch (Príklad: ak na prvých hodinách je 9:20 a na druhých 9:40, tak máte 20 minút. Takto spočítate
všetky rozdiely dokopy). Výsledok vám vyjde v minútach, ktoré treba premeniť na počet hodín a minút (príklad: 95 minút je 1 hod.
a 35 minút).
Aj my teraz meškáme s naším časopisom, za čo sa vám ospravedlňujeme (mali ste ho mať v rukách už pred pár týždňami).
A chceme vás povzbudiť, aby ste nemeškali. A nielen do školy, na krúžok, či s nejakou úlohou, i keď aj to je veľmi dôležité. Ale
dôležitejšie je, aby ste nasledovali Pána Ježiša a slúžili Mu. Teraz. A nečakali na „lepšiu príležitosť“. Nemeškajte za Ním.
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Misijné dni VD 2018
Misijné dni 2018 sa konali 30. augusta až 2. septembra v hotely SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch.
Heslom misijných dní bolo: „Skutočne slobodní - Keď vás
teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní“.
Na základe biblických príbehov vyslobodenia Izraelského
národa z otroctva sme hľadali rozmery daru slobody a rôznych
podôb zápasov o jej získanie v Božom ľude. Izraelci sa na ceste
púšťou neraz dokázali ako vnútorne zotročení spomienkami na
starý život v Egypte. Dnes je otázkou, či v cirkvi využívame dar
vonkajšej slobody alebo mrháme časom milosti.
Rečníci nás previedli šiestimi témami.
1. Slobodný od ľudí v službe ľuďom. Mgr. Tyrlik, biskup
SC ECAV.
Zdôraznil odvahu a postoj
pôrodných asistentiek, ktoré
viac poslúchali Boha ako faraóna, ktorý im prikázal vyhubiť
prvorodených v Izraely.
2. Povolaný k slobode,
povolaný k novému poslaniu.
Mgr. Gdovin, senior GES
ECAV.
Sloboda začína v osobnom
stretnutí, oslovení, pochopení a
prijatí poslania napriek ľudským slabostiam (Mojžišova
zajakavosť). Byť slobodný aj
vo vzťahu k sebe samému, aby sa moje slabosti nestali prekážkou
na ceste povolania aj poslania.
3. Robotujete – Človek ako otrok práce – dôsledky zotročenia prácou. Mgr. J.Petro, CZ ECAV Obišovce.
Práca je Boží mandát a človek nemá byť jej otrokom. Pre
samotnú prácu nemá človek čas na Boha a ani na blížnych.
4. Noc záchrany a rozlúčka so starým životom. Mgr. B.
Mišina.
Sloboda je darom záchrany, ale aj rozlúčkou so starým spôsobom života – rozlúčka s Egyptom a otroctvom. Noc záchrany je
nocou Veľkého piatku – sviatku Pesah, časom dotyku smrti, ale
aj Kristovej krvi, ktorá zachraňuje pred zhubnou mocou smrti. K
slobode sú nevyhnutné aj kroky poslušnosti k novému životu, do

zasľúbeného cieľa, inak záchrana ostáva nevyužitou príležitosťou
a lacnou milosťou.
5. Mať alebo byť - Pobožnosť so spokojnosťou je veľkým
ziskom. Mgr. Grega senior, LOS ECAV.
Človek, ktorý si vyrába vlastné zásoby, začína v nich vidieť
istotu pre ďalšiu budúcnosť. Takto sa rodí strata závislosti na
Bohu a začiatok nevery – strach a ustarostenosť o zajtrajšok, ako
obraz neslobody dnešných ľudí.
6. Brehy - Hranice - Pravidlá slobody. Mgr. Sabol, biskup
VD ECAV.
Aj sloboda má svoje hranice, ktoré začínajú pri slobode môjho
blížneho. Izraelci na ceste za slobodou prijímajú 10 prikázaní,
ktoré vytyčujú pole slobody
fungovania troch vzťahov. K
Bohu, blížnemu a sebe samému. Ako sa môžeme dívať na
prikázania, ktoré od nás požadujú vnútorné obmedzenia
nášho ja? Môžeme v dnešnej
dobe skutočne všetko?
Program každého dňa sa začínal spoločnou modlitbou. Po
obede boli biblické semináre.
Z celkového počtu osem, bolo
možné stihnúť v priebehu
misijných dní iba dva. V piatok večer bolo divadelné prestavenie „Bílá Labuť“ mladých hercov z Tešínska, ktorí predstavili šiestich ľudí v dobe vojny, z ktorých bol jeden zradcom.
V sobotu sa uskutočnil koncert Pavla Helana.
Veľmi zaujímavá bola panelová diskusia na tému – Ako ďalej
v ECAV, ktorej sa zúčastnili biskup Seman, Hroboň a kandidáti
na generálneho biskupa I. Eľko a M. Kaňuch. Diskusiu moderoval M. Damankoš.
V Nedeľu boli služby Božie so spoločnou Večerou Pánovou.
Misijné dni boli pre nás požehnaným stretnutím s výbornými
kazateľmi a perfektnou organizáciou. Vrelo odporúčame účasť
na tak požehnanom podujatí.
manželia Líškovci


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

Milí dospeláci ☺

Pripravili sme si pre vás opäť niekoľko otázok k biblickému textu. Prajeme vám príjemné čítanie, študovanie a hľadanie
odpovedí na naše otázky. (List Kolosenským)
1. O čo prosí Pavol pre Kolosenských? ________________________________________________________________
2. Aké prívlastky dáva v prvej kapitole Kristovi? ________________________________________________________
3. Ako je v prvej kapitole nazvané evanjelium? _________________________________________________________
4. Prečo Pavol považuje za užitočné učiť ostatných ľudí? __________________________________________________
5. Aké poklady sú skryté v Kristovi? __________________________________________________________________
6. Čím sa nemáme nechať strhnúť? ___________________________________________________________________
7. Čo píše o jedení, pití a sviatkoch? __________________________________________________________________
8. Ako označuje v tretej kapitole lásku? ________________________________________________________________
9. Aká má byť vždy naša reč? ________________________________________________________________________
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Vtipy
Farár si chce kúpiť koňa a tak sa na
trhu pýta či nemajú nejakého nábožného.
Predavač: Áno máme a dokonca praktického.
Keď poviete „Chvála Bohu“ rozbehne
sa a keď poviete „Amen“ tak zastaví.
Farár ho teda kúpi.
Jedného dňa si ide farár zajazdiť,
avšak čoskoro zamieri kôň na koľajnice. Neďaleko je prichádzajúci vlak,
ale farár si nepamätá čo má povedať,
aby kôň zastavil.
Začne sa preto modliť a krátko pred
koľajnicami povie: Amen
Kôň sa zastaví tesne pred koľajnicami
a farár si vydýchne: Chvála Bohu!
-------------------------------------------Jožko sa spovedá u pána kaplána v
spovedelnici:
- Kradnem.
Kaplán hovorí: Zle. Musíš hovoriť
"kradol som".
Ale Jožko znova: Kradnem.
Kaplán: Nechápeš ? Máš v minulom
čase vymenovať svoje hriechy.
Jožko: Kradnem...
Kaplán sa na chvíľu zamyslí, pozrie si
na ruku a hovorí: Kde mám hodinky ?
Jožko na to: Kradol som.
-------------------------------------------V Čechách majú liturgický pozdrav:
Pán s vami. Zbor odpovedá: Aj s tebou.
Stalo sa na jednej omši:
Kňaz zaspieva: Pán s vami.
Ale keďže bol pokazený mikrofón
a nebolo počuť, hlasnejšie zakričal:
Niečo je s tým mikrofónom.
Ľudia naučený odpovedať zaspievali:
Aj s tebou.
-------------------------------------------Raz sa pýtali pápeža, prečo by
v kňazskom stave nemohli byť aj
ženy?
Odpoveď bola: Pretože by zaniklo
spovedné tajomstvo.
-------------------------------------------Prezident SR poslal do neba dotaz,
ako by sa dala u nás zvýšiť životná
úroveň. Z neba prišla odpoveď:
„Existujú dva spôsoby - prirodzený a
zázračný. Ten prirodzený spočíva v
tom, že by z neba zlietli štyri légie
anjelov a usilovne by vo vašej zemi
pracovali. A ten zázračný by spočíval
v tom, že tak usilovne budete pracovať vy sami.“

Pozor, padá omietka!
Pri pohľade na
tento nápis na
niektorej
zo
starých stien v
meste sa našim
mládežníkom
vybaví
spomienka na tohtoročný
letný
tábor.
Názov
„Pozor,
padá
omietka!" vznikol pri premýšľaní nad tým,
ako biblické príbehy o stavaní rôznych budov odzrkadľujú charakter človeka.
Stavba babylonskej veže prezrádza, ako veľmi nám záleží na budovaní nášho vlastného mena. Nóachova archa symbolizuje poslušnosť, ktorú Nóach prejavil Pánu Bohu,
keď sa pustil do takého veľkého a nepochopiteľného plánu, ako bolo stavanie archy na
suchom mieste. Zlaté teľa upozorňuje na skutočnosť, ako rýchlo si vieme nájsť iného
boha, keď ten náš nereaguje takým spôsobom alebo v takom čase, ako by sme chceli.
Nový Jeruzalem je dokonalé miesto pre nás, o ktorom zatiaľ máme len hmlisté predstavy, no vieme, že nám ho so všetkým dobrým pripravil Boh a že sa naň môžeme tešiť
vďaka Ježišovej obeti.
Tento rok boli novinkou takzvané workshopy alebo kurzy, na ktorých sme sa mohli
priučiť nejakej zručnosti, ako napríklad tancovaniu, hraniu na gitare či klavíri alebo sa
zdokonaliť v hraní frisbee. Urobili sme si aj výlet na Oravský hrad, keďže bol neďaleko a dokonca zapadal aj do našej tematiky. O jedlo sa tak ako každý rok postarali naše
sestry v Kristovi, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Stavba, ktorá bola naším domovom počas 6 augustových dní výletu, bola evanjelická
fara v Párnici. Prostredie tam bolo veľmi pekné a aj počasie nám prialo. Kým sme si
želali, aby nám zlé počasie neprerušilo plány športovať vonku, bolo slnečno, a v posledný deň v čase modlitieb a chvál prišiel osviežujúci dážď, skrze ktorý sme mohli
fyzicky cítiť Božie požehnanie, ktoré na nás vylieva. Za to Mu patrí sláva!
Ako pamiatku na výlet sme si odniesli kľúčenku v tvare domčeka s veršom z J 14,2-3:
„V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda
povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa
prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja“.
Lucka H.

Gemerom na bicykli
V čase od 9. do 11. júla sa uskutočnil ďalší cyklovýlet. Tentoraz nás zavialo na
Gemer.
V prvý deň nás čakala cesta do Plešivca vlakom/autom a z Plešivca do Chyžného
bicyklami, kde sme mali hlavný tábor a odkiaľ sme vždy vyrážali. Za tie 3 dni sme
toho stihli nabicyklovať celkom dosť, navštívili sme Koprašský viadukt a tunel, ako
aj 2,4km dlhý Slavošovský tunel. Vybrali sme sa aj na Muránsky hrad, no na ten sa
nám nepodarilo dôjsť pre nepriaznivé počasie, trochu sme zmokli cestou hore, no
cestou späť sme stihli vyschnúť.
Samozrejme, okrem bicyklovania, hrania futbalu,
oddychu a iných aktivít,
nechýbal ani čas strávený
pri Božom slove, kde sme
debatovali nad textom o
viere z Lukáša 17kap.
Takže ak si tohto roku
nebol a rád sadneš na bicykel, neváhaj a v ďalšom
roku sa k nám určite pridaj

M.R.
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Rozhovor s novozvoleným dozorcom VD Ľubomírom Pankuchom
Kto alebo čo Vás oslovilo, že ste sa rozhodli kandidovať
Mohli by ste našich čitateľov oboznámiť s Vašim krátna tento post?
kym curriculum vitae?
Oslovilo ma viacero ľudí naprieč seniorátmi Východného
dištriktu ECAV už niekoľko mesiacov pred samotnými voľPriezvisko, meno, titul:
Pankuch Ľubomír, Ing.
bami, moju kandidatúru však na kandidačnú poradu predložiTrvalé bydlisko: Lipníky 20, 08212 Kapušany
lo predsedníctvo šarišsko-zemplínskeho seniorátu, teda bratia
Číslo tel.: 0903620257
Chalúpka a Damankoš.
Dátum narodenia: 28.09.1962
Email: lubopankuch@gmail.com
Chceli by sme vedieť Váš názor na súčasné dianie
v našej cirkvi. Môžete nám ho prezradiť?
Je to smutné a ťažké obdobie pre našu cirkev. Oficiálne
Vzdelanie:
1981-1985 Vysoká škola strojná a textilná v Liberci, Textilná periodikum cirkvi (EPST) a vrcholní predstavitelia cirkvi už
roky cielene vyberajú témy a ľudí, ktoré sú dookola pretriasafakulta, Odbor: Technológia textilu a odevníctva
1977-1981 Stredná priemyselná škola v Prešove, Odbor: Vý- né na stránkach Evanjelického posla. To všetko sa robí dopredu, pred rozhodnutím súdov či iných orgánov činných
roba odevov a bielizne
v trestnom konaní. Čitatelia EPST sa len veľmi ťažko orientujú v týchto témach a medzi ľuďmi panuje názor, že „všade sa
ECAV
Životné motto: „Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu kradne“. Čo nie je pravda. Nechajme tieto kauzy oficiálne
vyšetriť a rozhodnúť orgány na to určené. Potom súďme
slúžili, ale aby On slúžil“ Matúš 20, časť verša 28
a píšme.
Pokrstený: 14.10.1962 v chráme Božom
V ECAV sa však robí tak veľa poziv Šarišskej Porube, ev. a. v. cirkevný zbor
tívnej práce, či už s deťmi, mladými,
Nemcovce ako syn rodičov Tomáša Panv diakonii. Máme farárov a iných
kucha a dnes už nebohej Anny rod. Hanpracovníkov, ktorí neúnavne pracujú
kovskej, mám 2 mladšie sestry Miloslavu
v zboroch a ich práca sa takto cez
a Renátu
Posol akoby znehodnotila. Príliš veľa
Konfirmovaný: 23.05.1976 v chráme Bostrácame a tak málo získavame pre
žom v Nemcovciach
prácu na poli cirkvi.
Sobášený: 09.04.1989 v chráme Božom
v Šarišskej Porube s Gabrielou, rodenou
Čo by ste chceli alebo zmenili pre
Novákovou (vierovyznanie – ev. a.v.)
zmenu k lepšiemu v tejto problemaDeti:
Pán nám požehnal 3 dietky tike?
Odpoveď
už
zaznela
Erika, Ninu a Dávida, všetky sú pokrstené
v predchádzajúcej odpovedi. Netraua konfirmované v našom rodnom ev. a. v.
matizovať veriacich, nechať vyšetriť
cirkevnom zbore v Nemcovciach.
kauzy (a nielen tie, ktoré sú uvádzané
To isté platí o krste 2 vnúčat - Richarda
v Posle) a potom informovať. Naa Hany.
opak, dať dôraz na ľudí slúžiacich,
Služba: V ECAV ma Pán k službe povolal
pozvať mladých k práci a dať im prieod roku 1989 a mal som možnosť poslúžiť
stor. Viem, bude to veľmi ťažké, ale
v týchto funkciách:
inej cesty niet. V tom sa spolieham na
zástupca zborového dozorcu CZ Nemcovce, zborový dozorca CZ Nemcovce, zástupca seniorálneho Pána, že nás nenechá padnúť na kolená a že naša cirkev má
dozorcu ŠZS, vedúci sekcie pre prácu s mužmi VMV ŠZS, v Jeho očiach zaľúbenie.
člen hospodárskeho výboru ŠZS, presbyter VD ECAV, náJe v našej biblii miesto, ktorým sa riadite vo Vašom
hradný člen generálneho presbyterstva ECAV, synodál
živote?
Mám to uvedené už v životopise a bude to potrebné
V súčasnosti som zborovým dozorcom CZ ECAV Nemcovce, náhradným seniorálnym presbyterom ŠZS, presbyterom v súvislosti s tým, čo som písal v predchádzajúcej odpovedi.
VD ECAV a náhradným členom generálneho presbyterstva Budem sa snažiť slúžiť a hľadať ludí, ktorí budú chcieť slúžiť.
ECAV. Som tiež členom Rady školy pri ESŠ Prešov.
Profesná prax
01/2015 - súčasnosť
Obec Lipníky, starosta obce
03/2011 - 12/2014
A.T.A. SLOWAKIJE s.r.o., Prešov, obchodný manažér
07/2010 - 02/2011
nezamestnaný UPSVaR Prešov
01/2007 - 06/2010 GUZZY s.r.o., Lipníky, riaditeľ firmy
06/2005 - 12/2006
Betatex s.r.o., Prešov, výrobný
riaditeľ
08/1985 - 06/2005 OZKN a.s. Prešov, technológ, výrobnotechnický riaditeľ, obchodný riaditeľ
Znalosť cudzích jazykov :
Anglický jazyk - mierne pokročilý
Ruský jazyk - mierne pokročilý

„Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby
On slúžil“ Matúš 20, časť verša 28
Ako reagovala Vaša rodina na Vaše zvolenie za dozorcu VD?
Rodina je pre mňa všetkým. Milujem svoju manželku
a dietky s ich rodinami. Už pri rozhodovaní o vstupe do kandidatúry sme o tom mali s manželkou Gabikou viacero dlhších rozhovorov. Vieme, že to nebude ľahké, ale aj to je služba. Soboty a nedele na cestách po dištrikte a zboroch, či iných
podujatiach. Mám takú nádej a tak to cítim, že celá rodina sa
modlí za túto moju službu. Veľmi im za to ďakujem.
Za odpovede ďakuje Dušan Kosturko
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(Pokračovanie zo strany 1)

pri Krste svätom sa dostalo nám,
to krásne a vzácne meno kresťan.“
Platí to o mne? Je to pravda aj o Tebe? Pán Boh o Jóbovi pred
Satanom vyznal: „Všimol si si môjho služobníka Jóba? Lebo na
zemi nieto jemu podobného, bezúhonného, úprimného, bohabojného muža, ktorý by sa stránil zlého.“ (1, 8) Čo hovorí Pán Boh
o nás, ktorí nesieme meno Jeho Syna, Pána Ježiša Krista?
Ako môžeme svojmu menu získať nie iba dobrú povesť, česť?
Pán Ježiš bohatému mládencovi povedal: „Nikto nie je dobrý, len
jeden, Boh.“ (Lukáš 18, 19). Dobré teda získame jedine od Pána
Boha.
1. Odstráňme všetko, čo naše meno znečisťuje.
Hriech nás znečisťuje a tupí nás a naše meno. „Lebo odmena
za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom“ (Rímskym 6, 23)
2. Vráťme sa k Božiemu slovu!
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to
Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. 4 V Ňom bol
život a život bol svetlom ľudí. 12 ... tým, čo Ho prijali, dal moc

stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, 13 ktorí boli
splodení ... z Boha. 14 A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.“ (Ján 1, 1 – 14).
3. Žime v spoločenstve cirkvi.
„Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene,
tam som medzi nimi.“ (Matúš 18, 20).
„Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom
mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som
vám hovoril.“ (Ján 14, 26).
Bratia a sestry!
Prosím vás, zabojujme spolu za dobré meno naše i za dobré meno cirkvi.
„Všetkých nás obdaruj odmenou večnou,
ktorí sme prijali po Tebe meno;
daj s Tebou prebývať, Kriste náš, Pán,
tým čo nezapreli meno kresťan.“
Igor Mišina

Dištriktuálny deň VD ECAV
V 16. nedeľu po Sv. Trojici 16. septembra 2018 sme si
privstali, aby sme boli včas v Poprade, v športovej hale
Poprad Aréna. Cieľom našej cesty bol Dištriktuálny deň
VD ECAV na Slovensku pod názvom Deň zmierenia.
Služby Božie so spoveďou a večerou Pánovou spojené so
spomienkou na obete holokaustu a komunizmu, mali začiatok o 9.30 hod. a boli vysielané na STV2.
Poprad bol mesto, z ktorého odišiel prvý vlak do vyhladzovacieho tábora v Osvienčime so ženami a deťmi. Spomienka bola venovaná osmičkovým rokom 1918 – vznik

Československej republiky, 1938 – Mníchovská zrada,
1968 – vstup vojsk Varšavskej zmluvy do našej vlasti.
Takmer zaplnená športová hala privítala ordinovaných
bratov a sestry spevom piesne z ES 605: „Vojdite, plesajme ...“ v podaní Celoslovenského ekumenického speváckeho zboru a komorného orchestra, ktoré sprevádzali celé
služby Božie. Prítomných privítal primátor Popradu p.
Jozef Švagerko a postupne sa vystriedali viacerí liturgovia
– bratia farári. Kázňou slova Božieho poslúžil brat biskup
VD Slavomír Sabol na text: Nehemiáš 1, 4-9 – Ak sa však
ku mne navrátite ..., a hlavnou myšlienkou bolo zmierenie
a ospravedlnenie. Po kázni slova Božieho na mnohých
miestach v priestoroch športovej haly prisluhovali spoveď

a Večeru Pánovu. Po VP položili ku krížu kamienky na
znak odpustenia a zmierenia br. Peter Mihoč, br. Jaroslav
Matys, br. biskup VD Slavomír Sabol, novozvolený br.
biskup ZD Ján Hroboň. Služby Božie sa skončili mohutným spevom hymny – Hrad prepevný.
Čas do 14.00 hod. bol vyhradený na obed a mnohé stretnutia a rozhovory účastníkov DD. Nasledoval popoludňajší
program – Rozpomeň sa a pamätaj – duchovno-umelecký
program, ktorý moderovala sestra Dagmar Mozolová, držiteľka Krištáľového krídla, spojený s osobnými svedectvami prenasledovaných počas holokaustu a komunizmu – Emílie Dérerovej, dcéry zosnulého ev. farára
Júliusa Dérera; Judity Prokopyovej
rod. Lichtensteinovej, 88-ročnej narodenej v židovskej rodine; PhDr.
Daniely Hroncovej-Faklovej, etnografky, publicistky; RNDr. Samuela
Velebného ml. – o svojom otcovi
Samuelovi Velebnom, ktorý bol
vzatý do tábora nútených prác; Dr.
Ľubomír Dlháň, PhD. – o svojom
otcovi, ktorému bol natrvalo odobratý štátny súhlas na pôsobenie kňaza.
V spomienkach sme si pripomenuli
aj mnohých bratov duchovných, ktorí
boli odsúdení a väznení, vzatí do
vyšetrovacej väzby, odvedení do PTP, prepustení pedagógovia Slov. ev. bohosloveckej fakulty, pokarhaní
a vylúčení študenti. Tieto spomienky boli pretkávané spevmi a hudbou Celoslovenského ekumenického speváckeho
zboru a komorného orchestra.
Na záver Dištriktuálneho dňa udelil požehnanie brat
biskup Slavomír Sabol a pomodlil sa brat dozorca VD Ján
Brozman. Strávili sme tu požehnané chvíle v Božej milosti
a prítomnosti, za pekného počasia. Na záver zaznela mohutným spevom pieseň ES č. 475 Smieť žiť pre Krista,
ktorá bola hymnou podzemnej cirkvi.
Jaroslav Kosturko
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Modlitebný kalendár CZ Obišovce

Námety pre Vaše osobné modlitby
Modlíme sa za nové predsedníctvo cirkvi
 na konci októbra končí súčasne vedenie našej cirkvi. Svoj úrad odovzdáva vo veľmi zlom stave, v čase,
keď sú rozbité vzťahy nie iba medzi farármi, ale aj medzi ostatnými členmi v cirkvi. Evanjelický posol
neprestajne prilieva olej do ohňa a provokuje k stále väčšej a väčšej nenávisti. Mnoho jednostranne
ovplyvnených ľudí má pocit, že predsedníctvo, ktoré vzíde z týchto volieb našu cirkev pochová.
 bude treba mnoho Božej múdrosti, ako z tohto stavu našu cirkev vyviesť a ukázať, že cirkev má byť šíriteľom lásky a nie nenávisti. Otázkou je tiež, čo s ľuďmi, ktorí takýto stav roky vytvárali a stále vytvárajú?
Doteraz sa nezastavili a neuvedomili si, že túto cirkev svojimi postojmi ničia.
 bude potrebné vrátiť obraz evanjelickej cirkvi aj vo vzťahu k verejnosti. Posledné obdobie sme sa prezentovali pred celým Slovenskom len osočovaním vlastných členov a rozličnými kauzami. Vyvolávali sme
len úsmev na tvárach neveriacich ľudí tohto sveta a nechápavé krútenie hlavami predstaviteľov iných cirkví.
 bude potrebné prosiť o veľkú bázeň pred Bohom a mnoho múdrosti pre tých, ktorí v takejto situácii budú
preberať úrad a niesť zodpovednosť.
Ďakujme za aktivity Biskupského úradu Východného dištriktu
 myslím, že sme zabudli byť vďační za požehnané veci, ktoré sa udiali v našom dištrikte. Či už to boli misijne dni VD s názvom Skutočne slobodní, ako aj Dištriktuálny deň VD v Poprad Aréne s názvom Deň
zmierenia. Je mnoho pozitívnych ohlasov na požehnané dopoludňajšie bohoslužby, ktoré boli vysielané
Slovenskou televíziou, ale aj popoludňajší program bol veľmi vydarený, aj keď bol veľmi vážny. Boli to
svedectvá ľudí, ktorí počas druhej svetovej vojny pomáhali a zachraňovali židov, ako aj svedectvá rodinných príslušníkov prenasledovaných farárov počas komunizmu.
Modlime sa za ľudí prenasledovaných totalitnými režimami
 modlime sa za tých, ktorí pre službu na Božej vinici počas totalitného režimu prežili prenasledovanie
a väzenie a ostali verní
 modlime sa za ich rodiny, ktorým nepomohla ani ich cirkev, v službe ktorej stáli, aby nám dokázali odpustiť
Ďakujme aj za požehnané aktivity nášho zboru počas letných prázdnin
 cyklotábor na Gemeri
 detský tábor v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku
 mládežnícky tábor v Párnici
Môžeme ďakovať Bohu aj za letné dovolenky a rôzne výlety, ktoré sme počas prázdnin prežili
Čakajú nás voľby predsedníctva Košického seniorátu
 ďakujme za kandidátov, ktorí sú ochotní zobrať túto službu
 prosme za nich, aby vedeli viesť náš seniorát a nachádzali aj nové spôsoby oživenia duchovnej práce
 ďakovať je potrebné aj za brata seniora Jána Hrušku a brata dozorcu Ľuboša Pastora, ktorí aj v tých posledných rokoch mali odvahu zápasiť za dobré v senioráte ale aj v celej cirkvi
Modlíme sa za tých, ktorí zápasia za pravdu a spravodlivosť v našej cirkvi
 myslím, že mnoho ľudí túži po zmene v našej cirkvi, ale len málo je ochotných pre túto zmenu aj niečo
urobiť
 ďakujme a modlime sa za tých ktorí každodenne nastavujú svoj chrbát i svoje meno, znášajú potupenia
a krivdy len preto, aby sa veci v cirkvi pohli ďalej. Máme veľa tých, ktorým bolo ublížené, ktorých znevážili a pošpinili na verejnosti a ich rodiny museli toto všetko znášať.
 nesúdime tých, ktorí to spôsobujú, ale modlime sa za tých, ktorí toto všetko znášajú, aby mali sily
a vytrvalosti a aby ich Pán boh podopieral a pomohol im vydržať
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Rozpis služieb Božích

6.10.2018

Seniorátne stretnutie detí

7.10.2018

19. po Svätej Trojici

8.-12.10.
2018

Konferencia Modlitebného
spoločenstva

22.10.2018
23.10.2018
24.10.2018
25.10.2018
26.10.2018

27.10.2018

31.10.2018
1.11.2018

4.11.2018

11.11.2018
15.-18.11.
2018
18.11.2018

25.11.2018

2.12.2018

9.12.2018

16.12.2018
23.12.2018
24.12.2018

Herľany

1M 9,8-17; Ef 4,22-32

Pamiatka posvätenia chrámu
Téma: Čaše plné tymianu Zj 5,8

8:00
Kysak
9:30
Obišovce
11:00 Drienovská Nová Ves
Pamiatka posvätenia chrámu
9:30
Kysak
21. po Svätej Trojici
Seniorátne stretnutie dorastu
Obišovce
Reformačný týždeň
18:00
Trebejov
Reformačný týždeň
18:00
Obišovce
Reformačný týždeň
18:00
Kysak
Reformačný týždeň
18:00 Drienovská Nová Ves
Reformačný týždeň
18:00
Trebejov
Mich 6,6-8; F 1,3-11
8:00
Trebejov
9:30
Obišovce
22. po Svätej Trojici
11:00 Drienovská Nová Ves
15:00
Budimír
Žatva spevokolov
+VP
18:00
Obišovce
Pamiatka reformácie
9:00 Obišovce (Dom smútku)
Pamiatka zosnulých
Ekumenická pobožnosť
9:45 Kysak (Dom smútku)
Jer 18,1-10; F 3,17-21
8:00
Suchá Dolina
Rodinné bohoslužby
9:30
Obišovce
23. po Svätej Trojici
11:00
Lemešany
Jób 14,1-6; R 14,1-9
8.00
Kysak
9:30
Obišovce
24. po Svätej Trojici
11:00
Trebejov
15. konferencia Rodinných
Miesto a tému spresníme
spoločenstiev
8:00 Drienovská Nová Ves Jer 8,4-13; 2Tes 1,3-10
25. po Svätej Trojici
9:30
Obišovce
Predposledná v cirkevnom roku
11:00
Kysak
+VP Iz 65,17-25; 2Pt 3,8-14
8:00
Suchá Dolina
26. po Sv. Trojici
Mládežnícke bohoslužby
9:30
Obišovce
Posledná nedeľa v cirkevného roku
+VP
11:00
Lemešany
Zach 9,9-10; Zj 5,1-5
8:00
Trebejov
1. adventná
9:30
Obišovce
Začiatok cirkevného roka
11:00 Drienovská Nová Ves
+VP Jóel 3,2-5; Žid 10,35-39
8:00
Kysak
2. adventná
9:30
Obišovce
+VP Iz 29,17-19; G 3,21-26
11:00
Trebejov
8:00 Drienovská Nová Ves +VP
+VP
3. adventná
9:30
Obišovce
11:00
Kysak
Detské bohoslužby
9:30
Obišovce
4. adventná
17:00
Obišovce
Štedrý večer

20. po Svätej Trojici
14.10.2018
Poďakovanie za úrody zeme
21.10.2018

8:00
9:30
11:00

Košice - Terasa
Suchá Dolina
Obišovce
Lemešany

