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Poďakovanie za úrody zeme 2020
„Moábka Rút povedala Noémi: Dovoľ mi ísť na pole, a budem zbierať klasy za tým, u koho nájdem priazeň. I odpovedala jej: Choď, dcéra
moja! A ona odišla. Prišla a zbierala na poli za žencami, a tu došla náhodou na diel poľa Bóazovho, ktorý pochádzal z Elímelechovho rodu. Vtedy Bóaz prišiel z Betlehema a povedal žencom: Hospodin s vami! Potom sa spýtal sluhu, postaveného nad žencami: Čia je táto deva? Sluha, postavený nad žencami, odpovedal: Je to moábska deva, ktorá sa vrátila s Noémi z moábskych strání a povedala: Chcela by som
zbierať a zhromažďovať klasy medzi snopmi za žencami! Prišla a zostala tu od rána až doteraz. A neodpočívala doma ani chvíľku. Vtedy
Bóaz povedal Rút: Počuj, dcéra moja! Nechoď zbierať na iné pole, ani neodchádzaj odtiaľto! Pridŕžaj sa len mojich služobníc! A pridŕžala
sa Bóazových služobníc pri zbieraní klasov až do zožatia jačmeňa a do zožatia pšenice. A bývala u svojej svokry.“ Rút 2, 2-8, 23
Bratia a sestry,
celá naša životná situácia sa akosi začína opäť komplikovať.
Rapídne stúpajú počty chorých na Covid19, šíri sa to po celom
Slovensku, čakajú nás rôzne obmedzenia. Opäť sa k nám táto pliaga priblížila a mnohí prežívajú strach
o seba alebo svojich blízkych. Mnohí sa
cítia ohrození ignorantmi prijatých opatrení. Obmedzujeme svoje sociálne kontakty
a zostávame neraz sami a je nám doma
smutno. Ó, aké ťažké je teraz ďakovať
Pánu Bohu v tejto neistej situácii, aj keď
nás Pán Boh vo svojom Slove vyzýva: „za
všetko ďakujte!“
Napriek tomu si myslím, že máme byť
za čo vďační. Jednoducho preto, že napriek
ťažkej hospodárskej situácii máme na každý deň dostatok všetkého potrebného, ba
priam aj navyše. Príbeh Rút hovorí o tom,
že v jej časoch všeobecne platilo, že nič
nesmie vyjsť navnivoč. Teda potom, ako
ženci skosili úrodu, nastupujú ženy, ktoré
zbierajú všetko to, čo vypadlo. Zároveň to bol aj akýsi systém
sociálnej pomoci pre tých, ktorí sa ocitli v chudobe. Áno, museli
pracovať, ale to čo si pozbierali, to si mohli zobrať domov
a nachovať svoju rodinu. Vlastník poľa mal svoju úrodu
a paberkovať chodili tí, ktorí to potrebovali, nech už sa do svojej
situácie dostali akokoľvek. To, na čo chcem upozorniť je, že všeobecnou snahou bolo, aby všetko, čo im Pán Boh požehnal, prinieslo aj primeraný úžitok. Teda, aby sa so zrnom neplytvalo.
Neraz počúvame o tom, ako ľudia vyhadzujú veľké množstvá
jedla. Ako niektorí nejedávajú prihrievané jedlo, ale to čo zostalo

jednoducho vyhodia. V takejto miere je nám to možno cudzie, ale
skúsme sa pozrieť do našej domácnosti, koľko potravín v priebehu
týždňa vyhadzujeme. Niekedy posledné kusy chleba, lebo je už
starý alebo nám zoschol keď sme ho zabudli odložiť. Inokedy sa
nám v chladničke jedlo pokazí, lebo sme
naňho zabudli. Niečo možno vyhodíme
preto, lebo nám to nechutí. Niekedy sa
možno necháme oklamať akciovými potravinami a nakúpime ich také množstvo, že
ich nedokážeme včas, pred pokazením
skonzumovať. Myslím, že príbeh Rút je pre
nás pozvaním vážiť si všetko, čo nám Pán
Boh vo svojej starostlivosti daroval
a urobiť všetko preto, aby sme Jeho dary
rozumne zužitkovali. Veď koľko hladujúcich ľudí na svete by bolo šťastných, keby
sa im dostalo aspoň toľko jedla, koľko my
z nerozumnosti vyhadzujeme.
Rút a Noémi sa dostali do zložitej situácie,
lebo ovdoveli a museli sa vrátiť späť do
Izraela, odkiaľ pred časom zutekali práve
kvôli hladu. Aj napriek tomu, že samé sa nedokázali uživiť, Pán
Boh sa skrze Bóaza dokázal o nich postarať. Nedal im všetko potrebné na celý týždeň či na mesiac dopredu. Rút denne prichádzala
na pole a zobrala domov aj pre Noémi, ktorá už zostarla. Denne
dokázala priniesť jednu éfu vymláteného jačmeňa, čo je 39,3 litra
v dnešných mierach, čo by malo byť cca 27,5 kg. Na prvý pohľad
sa to možno zdá veľa, ale keď bolo treba zabezpečiť mletie a aj
ostatné veci potrebné k životu, tak mi to príde ako Božia starostlivosť zo dňa na deň. Pán Boh im dával na každý deň toľko, aby
(Pokračovanie na strane 7)
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Na kávičke s...
Na kávičke s Martinom
Lutherom, doktorom teológie vo
Wittenbergu

Po spoločnej dohode o Večery Pánovej, v ktorej Luther našiel spoločnú
reč s teológmi Saska a Porýnia, čakal
Luthera ešte jeden vážny spor. Proti
Lutherovmu učeniu sa postavil jeho
bývalý žiak Ján Agricola. Ten začal
tvrdiť, že dobré skutky by mali mať
len bezvýznamné miesto v živote kresťana a farári by veriacich ľudí
k dobrým skutkom ani nemali povzbudzovať. Zákon, ktorý odsudzuje, podľa
Agricolu nepatrí na kazateľnicu, ale do
súdnej siene. Luther však trval na tom,
že zákon sa má kázať, aj keď dobré
skutky neovplyvnia naše postavenie
pred Bohom. Vyzval Agricolu, aby si
svoje tvrdenia nechal pre seba a nešíril
ich medzi ľudí. Nestalo sa a tak sa
tento spor stal verejným. Luther reagoval v niektorých svojich kázňach, potom na akademickej pôde, ale aj
v komentári ku listu Galatským, ktorý
vyšiel v novom vydaní, aj keď nikde
priamo Agricolu nespomínal. Neskôr
Agricolu a jeho nasledovníkov označil
slovom „antinominalisti“ a tak je známy v histórii aj tento spor.
Šmalkaldské články.
Neprešiel ani rok od podpísania
Wittenberskej dohody, v ktorej sa
Štrasburský teológovia dohodli
s Lutherom, a bola tu ďalšia výzva.
Hovorilo sa, že sa pripravuje všeobecný koncil v Mantove a preto sa stretli
protestanské kniežatá v Šmalkaldách.
Luther si uvedomil, že pre nich musí
znova zhrnúť celé protestantské učenie
a napísať ho v nejakom dokumente.
Pustil sa teda do práce a začal rozoberať tému viery v Ježiša Krista. Písal
o tom, že v tomto článku je zhrnuté
všetko, čo učíme a čím žijeme. Potom
sa venoval aj konkrétnym témam, ako
bola omša, celibát kňazov, dobré skutky... Šmalkaldské články ako ich potom neskôr nazvali, boli Lutherovou
poslednou vôľou a testamentom.
Luther v Šmalkaldách takmer zomrel. Keď dorazili na voze do cieľa,
Lutherov močový mechúr zablokovali
ľadvinové kamene. Žiaden z lekárov
mu nevedel pomôcť. Najprv ho tlačili,
aby pil veľké množstvo tekutín, ale to
kameň neuvoľnilo a tak sa ho snažili

prinútiť zjesť zmes konského trusu
s cesnakom, čo malo spôsobiť tráviace
problémy a urobiť to, čo sa nepodarilo
množstvu tekutín. Luther sa rozhodol
vrátiť späť do Saska a tak ho znova
naložili na voz. Drkotanie voza
v niečom pomohlo, pretože v tú noc
vymočil Luther asi 5 litrov. Po návrate
sa znova zotavil a napísal dva spisy
proti Rímu.
Proti židom.
Počas zotavovania sa Luther ocitol
v ďalšom spore, ktorý v podstate nevyvolal on. Knieža Ján Fridrich
v auguste 1536 nariadil všetkým židom opustiť jeho územie a zakázal im
aj prechod cezeň. Na tú dobu to nebolo nič výnimočné. Robili to vtedy

mnohé kniežatá v Európe. Capito,
ktorý s Lutherom rokoval ohľadne
Wittenberskej dohody, oslovil Luthera, aby sa u kniežaťa Fridricha za židov prihovoril. Capito bol jedným
z najvýznamnejších znalcov hebrejčiny a mal mnoho židovských priateľov,
medzi inými aj Josela Rosheima, ktorý
túto žiadosť predložil. Luther odpovedal v liste priamo Rosheimovi s tým,
že sa za židov nebude prihovárať, pretože židia odmietli čisté evanjelium
kázané vyše 20 rokov, ktoré priniesla
reformácia. Napísal: Pre kresťanov je
skutočný Boh „tento prekliaty
a ukrižovaný žid“, zatiaľ čo ho židia
považujú za pohana a dokonca po jeho
smrti sa modlia za príchod Mesiáša.
Podľa neho majú židia zatvrdilé srdcia
a nehodlá pre nich nič urobiť.

V marci 1538 vydal List sobotárom
s vyhlásením, že židia sa nemôžu stať
Božím ľudom, pretože stále čakajú na
príchod Mesiáša. Potom o židoch napísal ďalší spis s názvom „O Židoch
a ich klamstvách“ a nakoniec ešte aj
ďalšiu knihu. V podstate vo svojich
spisoch prešiel od obhajovania kurfirstovho rozhodnutia až k aktívnemu
obhajovaniu vyhnania židov.
Tieto Lutherove názory neskôr prebrali nacisti a Luthera súčasná spoločnosť pre tieto názory považuje za antisemitu. Luther bol vo vyššom veku
veľmi rázny a veľmi radikálny človek.
Nebolo to len vo vzťahu k židom. Vystupoval tak rázne voči akejkoľvek
skupine, ktorá odmietla evanjelium
tak, ako ho priniesla reformácia. Nebolo to odmietanie kvôli rase, ale kvôli
viere a postoju k evanjeliu. Tak či
onak, niektoré Lutherove výroky sa
v dnešnej dobe, keď poznáme fašizmus a jeho myšlienky, čítajú veľmi
ťažko. Možno v dobe keď ich vyslovil,
sa dali pochopiť a prijať oveľa jednoduchšie.
Všeobecný koncil.
Všeobecný cirkevný koncil, ktorý
sa mal konať, sa stále prekladal. Luther vyslovil, že ak by pozvanie dostal,
určite by sa ho zúčastnil. Nakoniec sa
konal až po Lutherovej smrti
v Tridente. Koncil očakával aj nemecký cisár Karol V., ktorý od neho čakal
upokojenie pomerov v krajine
a podporu všetkých nemeckých kniežat vo vojne proti Turkom. Nakoniec
sa v Nemecku zorganizovalo takzvané
kolokvium medzi rímskymi
a protestantskými teológmi. Konali sa
tri takéto stretnutia. Luther sa však už
nezúčastnil ani jedného. Za protestantských teológov vyjednával Melanchton, ale aj Bucer a Capito. Na niektorých veciach sa zhodli, ako je hriešna ľudská prirodzenosť, slobodná vôľa, či podstata hriechu. Ale keď Melanchton doniesol dokument do Wittenbergu, Luther absolútne odmietol
článok o ospravedlnení.
V týchto veciach bol Luther absolútne striktný a nenechal sa ničím
ovplyvňovať. Rokovania nakoniec
žiadny záver nepriniesli, skôr sa ešte
viac prehĺbila nedôvera.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Jaro Petro
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Život v cirkevnom zbore Soľ
V ostatnom čísle Evanjelického posla ma nadchol článok o
oslave 400. výročia založenia CZ Soľ a o vysviacke nového zvona v chráme. Také niečo sa neoslavuje
často. Preto som sa rozhodol namiesto
rozhovoru osloviť brata farára z CZ Soľ,
aby nám napísal niečo o živote v ich
zbore a oboznámiť s tým našich čitateľov.
„V cirkevnom zbore Soľ pôsobíme
od októbra 2006. Ľuboš Kubačka – zborový farár, manželka Zuzana Kubačková
– námestná farárka na kaplánskom mieste. Obidvaja sme vyštudovali EBF UK
v Bratislave a predtým sme pôsobili ja
v cirkevnom zbore Plavé Vozokany
a moja manželka 2 roky v CZ Tekovské
Lužany v Dunajsko-nitrianskom senioráte
ECAV. V našom cirkevnom zbore máme
štyri bohoslužobné miesta: Soľ, Zámutov,
Čaklov a Hlinné, na ktorých sa každú
nedeľu slúžia bohoslužby a potom máme
aj filiálky, kde kostoly nie sú: Zlatník,
Jastrabie nad Topľou a diaspóra Rudľov.
Máme dve dcéry: Rebeku, ktorá slúži
hrou na organe a Leu, ktorá hrou na
flautu spestruje rozličné cirkevné sviatky. V našom zbore okrem
cirkevných aktivít máme aj plán duchovných aktivít na celý rok
ako sú: zborové dni, zborový zájazd, stretnutia konfirmandov po
50 rokoch, stretnutia žien, stretnutia seniorov, deň detí, biblické

tábory pre deti a dorast a vianočný koncert. Naše šikovné sestry
pečú na Vianoce oblátky a naša mládež ich roznáša do rodín
nášho zboru. V rámci osláv 500. výročia
reformácie sme vydali knihu o CZ Soľ: Vy
ste soľ zeme, autorkou ktorej je naša sestra Zuzana Kubačková. Každým rokom
zhodnocujeme majetok nášho zboru.
V tomto roku pri 400. výročí založenia
nášho zboru sme dali odliať nový zvon do
matkocirkevného chrámu, ktorý je najväčším z našich troch zvonov. Tohto roku sme
tiež previedli rekonštrukciu zasadačky
farského úradu, vymaľovali sme exteriér
kostola, oltár a kazateľnicu v Zámutove.
V Hlinnom sme opravili strechu
a osvetlenie kostola, v Čaklove sme zrekonštruovali priestor okolo oltára, postavili sme nový oltár, kazateľnicu
a krstiteľnicu. V októbri by sme chceli
vydať zbierku básní sestry dozorkyne Viery
Ďurďovičovej pri príležitosti stého výročia
posvätenia chrámu v Zámutove.
Na novom zvone je nápis SLÁVA NA VÝSOSTIACH BOHU!, pod týmto nápisom
je Lutherova ruža. Na jeho zadnej strane:
1620 – 2020. ZVON DAL VYROBIŤ CIRKEVNÝ ZBOR SOĽ PRI
400. VÝROČÍ OD JEHO ZALOŽENIA.“
-dk-

Blahoželáme!
1.10.2020 – 31.12.2020

50 rokov
Jana Straková, Kysak 363

60 rokov
Beáta Székelyová, Kysak 78

55 rokov
Ľubica Ferencová, Kysak 206
Božena Petričová, Kysak 190

65 rokov
Ľudmila Frištíková, Trebejov 37
Miroslav Cibuľák, Trebejov 18

70 rokov
Mária Kosturková, Kysak 71

75 rokov
Margita Moznichová, Kysak 201
90 rokov
Ľudmila Danielová, Obišovce 55

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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Cyklotábor 2020
Aj tohto roku sa
konal v našom
zbore cyklotáMládežnícke okienko :-) bor. Bol to už
v poradí piaty
ročník.
Stretli
sme sa 1. júla na fare v Obišovciach. Myslím, že
nikto nečakal takúto veľkú účasť. Po minulé roky
bolo väčšinou do 10 účastníkov, ale tohto roku nás
bolo 24.
Prvý deň sme prešli 47 kilometrov na bicykli. Štartovali sme o 9-tej ráno hneď potom, ako sme si uložili
veci na fare, dohodli trasu, urobili menšie úpravy na
bicykloch a začali modlitbou. Prvý deň sme prešli
z Obišoviec na Veľkú Lodinu, Malú Lodinu a Ružín.
Tu sme si dali suchý obed, trochu oddýchli
a pokračovali ďalej až na Košické Hámre, kde sme
sa aj okúpali. Potom nasledovala cesta späť. Večer
sme mali spoločnú biblickú tému a kto chcel mohol si pozrieť film, či zahrať nejakú spoločenskú hru, prípadne sa len rozprával.
V druhý deň sme si vybrali trasu po poľnej ceste, okolo Ličartoviec, až do Prešova. Plány nám však zmaril dážď a tak sme sa
vrátili na Svinku. Prechod cez Svinku bol nanajvýš zaujímavý, pretože sme prenášali bicykle cez vodu a všetci sme boli špinaví
od blata a brodenia. Trochu mokrí sme sa okolo obeda vrátili všetci na faru. Poobede nám vďaka Pánu Bohu vyšlo pekné počasie a niektorí z nás si mohli zahrať futbal alebo aj frisbee. Večer bola znovu spoločná biblická téma a hry.
V posledný deň sme si zvolili trasu na Čerešenku pri Čižaticiach (kamenná vyhliadková veža stojí na mieste, kde sa v roku 1312
odohrala Rozhanovská bitka). Začali sme znova v Obišovciach, okolo Kysaku, prešli sme Trebejov, vybrali sme sa pozrieť aj
kameňolom v Malej Vieske, prešli sme cez Družstevnú pri Hornáde, Budimír, Vajkovce a cez Chrastné až na Čerešenku. Posledný kopec sme museli zabrať, ale na ceste späť dole kopcom to stálo zato. Domov sme sa vracali cez Kráľovce, Novú Polhoru a potom ponad diaľnicu do Seniakoviec, až do Lemešian a nakoniec sme dorazili znova na faru. Všetko bolo akoby načasované, pretože keď došli poslední, spustil sa poriadny dážď.
Každý večer sme mali tému o kráľovstve Božom. Rozoberali sme si podobenstvo o dvoch synoch, ktorí pracovali na vinici.
Sme vďační Pánu Bohu zato, že tie tri dni naozaj pri nás bol, a že nad všetkými cyklistami držal ochrannú ruku. Nejaký ten pád,
dva defekty a roztrhnutá reťaz na bicykli, to k tomu patrí.
PS: A ešte raz ďakujeme Tiborovi za perfektný guľáš!!!!!!!
Maťo Bodonský
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahoj deti 
Po lete tu máme školský rok. Myslím, že úlohy k nemu neodmysliteľne patria, preto dnes len tak jednoducho, keď budete chcieť
trochu „vypnúť“ rozmýšľanie a len tak si maľovať 
Nech vás tieto verše povzbudzujú vo všetkom, čo budete robiť. Nech stále hľadáte silu v Pánu Bohu:
„Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália. Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo
majú na mysli cesty do
chrámu! Keď prechádzajú
suchým údolím, premieňajú ho na prameň, a požehnaním pokrýva ho jesenný
dážď. S pribúdajúcou silou
kráčajú, aby sa ukázali pred
Bohom na Sione. Hospodine, Bože mocností, počuj
moju modlitbu, načúvaj,
Bože Jákobov.“ Žalm 84, 5
-9
1-tmavozelená
2- svetlozelená
3- hnedá
4- tmavomodrá
5- svetlomodrá
6- svetloružová
7- tmavoružová
8- svetlohnedá
9- žltá
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Pfčolka
Tohto roku sme nemali tradičný detský tábor kvôli opatreniam, ktoré stále sú, ale rozhodli sme sa usporiadať rodinný výlet namiesto toho. Boli sme v Liptovskom Trnovci a výlet
mal názov Pfčolka.
Spolu s deťmi sme sa učili o tom, že Pán Boh je náš včelár, ktorý sa o nás stará ako sa
dobrý včelár stará o svoje úle. No neučili sme sa len na téme, ale vždy sme mali aj skupinky, Mládežnícke okienko :-)
na ktorých sme sa rozprávali o téme, ktorú sme počuli, tam to nebolo už len o deťoch, ale aj
dospelí a rodičia mali vlastné diskusné skupinky, na ktorých sa mohli porozprávať, podieľať, povzbudiť.
Prvý deň sme sa rozprávali o úli ako o Božej rodine, o tom, že každý človek potrebuje niekam patriť, a že tak, ako aj včielka,
ak je sama, nedokáže prežiť, tak aj my potrebujeme ľudí okolo seba, ku ktorým patríme, potrebujeme povzbudiť, podporovať sa,
ale aj napomínať.
Druhý deň sme sa rozprávali o Bohu – dobrom včelárovi, ktorý sa stará o svoje včielky. Pán Boh je ako včelár, ktorý zasahuje
do nášho života, niekedy nám to prekáža a nepáči sa nám to, ale je to pre naše dobro, pri klieštiku sa vydymuje celý úľ špeciálnou chemikáliou – pre včely je
to nepríjemné, ale vďaka tomu
prežijú. Potrebujeme opateru
Boha, bez ktorej sme stratení.
Tretí deň sme sa rozprávali
o tom, že každá včela má nejakú náplň práce v úli, nejaké
poslanie – pomocnice, strážkyne, zberačky, ... Božie kráľovstvo je náš úľ – každý v ňom
má svoje poslanie, potrebujeme
sa, jeden bez druhého sme neschopní, jedna včela nezabezpečí fungovanie úľa ani úžitok,
jedna včela nemá šancu prežiť.
Štvrtý deň sme sa viac rozprávali o včelách, ktoré chránia
úľ a o tom, že sú vyzbrojené.
Tak aj my máme Božiu výzbroj, ktorá nás chráni. A tak ako včely sú vždy pripravené sa brániť a obetovať za svoj úľ, tak aj my máme byť vždy bdelí
a pripravení.
Piaty deň sme sa rozprávali o mede – produkte, ktorý prinášajú včely, o tom, aký úžitok majú pre včelára. Neexistuje lenivá
včela, všetky pracujú kvôli jednému výsledku a tým je med. Lenivé sú trúdy a tie vyhodia z úľa pred zimou. Človek žije na tomto svete nie iba pre seba a svoje pohodlie. Má poslanie od svojho Včelára (Boha).
Ale, samozrejme, nesedeli sme celý týždeň len nad Božím slovom a zavretí v jednej miestnosti. Skúste sa opýtať tých, čo boli
na tomto výlete a určite vám vyrozprávajú čo všetko robili, že mali kopec hier, športov, boli na lodi na Liptovskej Mare, mali
tvorivé dielne, kde si mohli vyrobiť tašku s vlastným motívom či krásnu magnetku.
Pevne veríme, že aj tento výlet prispel ku vzájomnejšiemu poznávaniu sa v cirkevnom zbore, ale hlavne, tvorili sme jeden úľ,
jednu Božiu rodinu.
Richtarikovci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Armáda Kráľa

Aj napriek situácii, s ktorou svet dnes zápasí,
sme mohli, vďaka Pánu Bohu, organizovať
letný mládežnícky výlet. Tento rok sa niesol vo
vojenskej tematike - ARMÁDA KRÁĽA.
Hlavné témy sme venovali častiam Božej výzbroje.
Opasok pravdy - drží výzbroj, a keďže je to
opasok pravdy, chráni nás pred falošným učením a pred pokrytectvom.
Pancier spravodlivosti - uvedomenie si, že sme
zhrešili a to nás oddialilo od Pána Boha, no
Kristova spravodlivosť - Jeho obeť na kríži je
mostom v priepasti, ktorá vznikla hriechom
medzi nami a Pánom Bohom.
Obuv pohotovosti k evanjeliu pokoja - topánky
si obúvame a kráčame v nich - tak teda aj pokoj máme prinášať všade tam, kam ideme.
(Pokračovanie na strane 8)
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Vtipy
V raji sa hrá poker.
Apoštol Ján oznamuje: „Mám tri dámy!“
Apoštol Peter kričí: „Ja mám štyri
esá!“
Pavel oznamuje: „Smola chlapi, ja
mám kráľovskú postupku!“
Učeník Tomáš, hodí karty na stôl
a nazlostený vykríkne: „Tak dosť tých
zázrakov! Hrajte konečne poriadne!“
-------------------------------------------Janík sa pýta mamičky:
„Mami, chodí Pán Boh na záchod?“
„Nie miláčik, prečo sa pýtaš?“
„Pretože každé ráno počujem, ako
ocko búcha na dvere záchodu a kričí:
Pane Bože, ty si tam ešte stále?“
-------------------------------------------Fero kľačí v kostole pred krížom
a modlí sa: „Pane Ježiši, ja viem, že si
veľmi trpel, bičovali ťa, korunovali
tŕňovou korunou, nadávali ti
a ukrižovali ťa. Ale ženatý si nebol!“
-------------------------------------------Rabínska múdrosť: „Rabi, je lepšie
mať rýchleho alebo pomalého koňa?“
„To záleží na tom, či ideš dobrým,
alebo zlým smerom.“
-------------------------------------------I vybral Boh Adamovi rebro a stvoril
z neho Evu. Potom ju ukázal Adamovi a povedal:
„Vyber si za ženu tú, ktorá sa ti najviac páči.“
A tak prebehli prvé „slobodné“ voľby.
-------------------------------------------Pán Boh hovorí žene:
„Dobrého chlapa dnes nájdeš na každom rohu zeme.“
„Aha! Tak preto si stvoril zem guľatú.“
-------------------------------------------V kresťanskom rozhlasovom vysielaní v čase pre otázky zavolá mladý
muž a pýta sa:
„Dobrý deň. Mám otázku. Mali
v rajskej záhrade prví ľudia huby?
Moderátor odpovedá:
„Áno, v rajskej záhrade bolo všetko,
takže určite aj huby.
Mladík:
„A mali tam aj lysohlávky?“
Moderátor:
„Mali tam všetko, samozrejme aj
lysohlávky.“
Mladík:
„Tak ďakujem, teraz už chápem toho
hovoriaceho hada.“

Dovolenka na Hawaji Slovensku
Začiatkom roka 2020 sa v médiách dozvedáme o novom nebezpečnom
víruse. Tento vírus sa objavuje v Čínskom Wu-chane a veľmi rýchlo sa šíri
z mesta do mesta, zo štátu do štátu, ba dokonca z kontinentu na kontinent.
Netrvalo dlho a prvé prípady sme zaznamenali aj na Slovensku. Odrazu sa
všetko zmenilo, zatvorili sa školy, obchody, hranice a mnoho ľudí zažívalo
neistotu v zamestnaní. Cestovné kancelárie krachovali, lietadlá nelietali
a letné dovolenky pri mori sa stali nepredstaviteľnými.
Aj keď sa opatrenia uvoľnili a niektorí odvážlivci vycestovali za dovolenkou aj do zahraničia, väčšina ľudí zvolila podporu domácej ekonomiky. Našťastie žijeme na Slovensku, kde je veľa krásnych miest na plnohodnotný letný oddych od práce. More síce nemáme, no mne sa páčia aj hory a tých je u
nás viac než dosť. S rodinou sme sa teda rozhodli, že pôjdeme na TOP stanovačku. TOP aj preto, lebo sa jednalo o východoslovenský Tábor Ochrancov
Prírody. Tento tábor sa organizuje už vyše 40 rokov, no ja som sa o ňom dozvedel len pred troma, keď ma naň prvýkrát vzala moja manželka a svokrovci.
Tábor sa koná vždy na inom mieste na východe Slovenska, pričom teraz to
bola Regetovka, malá dedinka v okrese Bardejov, známa aj svojím lyžiarskym
strediskom. Počas týždňa sme podnikali výpravy do okolitej prírody, ktoré
boli vedené odborníkmi z rôznych prírodovedných oblastí. Na botanickej sekcii sme spoznali tamojšie rastliny – jedlé, liečivé aj jedovaté. V NPR Becherovská tisina sme v ťažko dostupnom teréne hľadali a dokonca aj našli pôvodný výskyt zákonom chráneného stromu, tisa obyčajného. Vedeli ste, že u nás
rastie mäsožravá rastlina? Ja teda nie, no v regetovskom rašelinisku sme sa
o tom na vlastné oči presvedčili. Volá sa rosička okrúhlolistá, tvarom svojich
listov nechválne pripomínajúca spomínaný vírus. Na inej sekcii s odborníkom
na veľké šelmy sme našli stopy vlka, rysa aj šakala. To bola pre mňa novinka.
Myslel som si, že šakal žije len v Afrike, no to sa za posledné roky zmenilo.
Vplyvom odlesňovania, klimatických zmien a masívneho odstrelu vlkov sa
rozšíril aj do Európy. Báť sa ho však, rovnako ako väčšieho vlka, nemusíme.
Veď vraj posledná zmienka o zabití človeka vlkom je zaznamenaná v knihe
Červená čiapočka. Dozvedel som sa tiež, že pre človeka by bolo prospešné, ak
by sa počty vlkov zasa zvýšili. Lovili by slabé jedince poľovnej zvery, čo by
zabránilo šíreniu rôznych chorôb, ako je napr. africký mor ošípaných. Zo zvieracej ríše sme pozorovali aj stopy bobra, ktorý sa stará o regetovské rašelinisko.
Posledné leto som sa len utvrdil v tom, že plnohodnotnú dovolenku môžem
zažiť aj u nás doma. Výlety v prírode, pečené dobroty na ohni, večerné chvíle
s blízkymi, spánok v stane a žiaden internet je všetko, čo potrebujem, aby som
si oddýchol. Dôležité však
je uvedomiť si, že ak nechceme prísť o túto možnosť oddychu, máme sa o
prírodu
starať
a ochraňovať ju. Je to
predsa úloha, ktorú nám
dal Pán Boh, keď poveril
Adama a Evu, aby sa o ňu
starali a podmanili si ju.
„Potom ich Boh požehnal
a riekol im: Ploďte a
množte sa a naplňte zem;
podmaňte si ju a panujte
nad morskými rybami,
nad nebeským vtáctvom a
nad každým živočíchom,
čo sa hýbe na zemi!“ (Gen 1,28).
Vlado H.
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Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor
Som vďačný Pánu Bohu za to, že sme mohli v lete urobiť všetky tri tábory, aj keď obavy
z koronavírusu nás strašili stále aj pár dní po táboroch. No nemyslel som, že pri písaní oznamov do ďalšieho čísla nášho časopisu to bude znova všetko také neisté a nejasné. Mnohé akcie sa kvôli koronavírusu nekonali a prekladali na neskoršie termíny, ale zatiaľ to vyzerá tak, že sa nebudú konať ani v tých
náhradných termínoch. Vypadla nám evanjelizácia PreTeba, preložili sa Misijné dni a náhradný termín
tiež nevyzerá dobre, zrušil sa Dištriktuálny deň aj konferencia EVS, nebude seniorátne stretnutie mládeže, ani detí a ani dorastu, zrušili sme už aj Žatvu spevokolov.
Myslím, že musíme začať rozmýšľať v cirkvi nad tým, ako ďalej pracovať v takýchto podmienkach.
Doteraz sme rozmýšľali veľa nad tým, čo bude, až to všetko pominie a my sa vrátime do normálneho spôsobu života. Čo všetko budeme
znova robiť a do akých akcií sa pustíme. Ale dnes asi musíme rozmýšľať nad tým, čo budeme robiť v cirkvi, keď to na dlhý čas bude takto.
To znamená, že už tu nie je otázka, kedy budeme môcť robiť svoje tradičné akcie, ale otázka je, aké iné veci môžeme robiť, keď sú
okolnosti takéto.
Keď bolo v histórii kresťanstva veľké prenasledovanie počas rímskych cisárov a cirkev bola uháňaná zo všetkých strán, kresťania neriešili, že kde sa nemôžu stretávať. Oni si našli miesto, kde ich viera mohla naďalej rásť a kde sa mohli povzbudzovať a potešovať. A tak sa
stretávali v katakombách, čo boli vlastne jaskyne na uloženie mŕtvych.
Nechcem tým povedať, že ak nám štát kvôli ohrozeniu zatvorí kostoly, tak my sa aj napriek tomu budeme stretávať, bez ohľadu na to,
komu tým ublížime. Nie! Myslím skôr na to, že musíme nájsť spôsoby a formy, ktoré nás ani iných nebudú ohrozovať na zdraví, ale ktoré
našej viere pomôžu napredovať.
Vyzerá to tak, že celá ťarcha duchovného života znova ostane na rodinách. Budete sa musieť posnažiť a urobiť si nejaké domáce pobožnosti, zvolať si tých, s ktorými žijete v jednej domácnosti a pripraviť pre nich niečo duchovné. Tak ako keď nás naše manželky zavolajú
v nedeľu na spoločný obed a keď prídeme k stolu, tak je všetko nachystané a navarené a môžeme sa pustiť do jedla, tak tak nejako by sme
mali pre svoju rodinu nachystať aj niečo duchovné, zavolať ich k stolu a ponúknuť im duchovný pokrm. Prečítať nejaké biblické slovo,
prípadne nejaké duchovné zamyslenie, pomodliť sa a aj zaspievať. Prečo nie? Prečo by sme sa nemohli vrátiť k časom, keď sa v domácnostiach robili rodinné pobožnosti?
Faktom však je, že v tej rodine musí byť niekto, kto to všetko nachystá, kto sa obetuje, kto to pripraví pre ostatných. Už to na nejaký čas
vyzerá, že to nebude farár, ktorý to pripraví a v nedeľu ponúkne všetkým v kostole, lebo nemôže byť v každej domácnosti. Tento spôsob sa
nám na nejaký čas zablokuje, ale to neznamená koniec Kristovej cirkvi! Žijeme v časoch, keď sa musíme mobilizovať my všetci, ktorí
veríme v trojjediného Boha.
Takže aké oznamy mám napísať???
Keď sa nebudeme môcť nejaký čas stretávať v spoločenstve, či už na biblických hodinách, večierňach, či bohoslužbách, budete sa môcť
stretnúť vy ako rodina vo svojej obývačke s Bibliou, so spevníkom, či nejakým čítaním na každý deň a budete sa môcť spolu rozprávať,
spolu sa modliť a spolu oslavovať Boha.
Počas koronakrízy som si uvedomil, že ak veriaci človek nemá dlhšie kontrakt s Božím slovom, s modlitbou, tak duchovne zomiera.
A to je hrozba, ktorá vážne ohrozuje každého veriaceho človeka, či si to pripustíme alebo nie.
K viere v Boha patria aj ťažké obdobia a my sme generácia, ktorá má svoju vieru pestovať a cibriť práve v takýchto časoch. Nepomôže
nám nadávať a byť skleslým. Naši starí rodičia a prastarí rodičia prežili časy vojny a chudoby, a potom prišiel komunizmus... My žijeme
v čase koronakrízy, to je to, s čím sa naša generácia musí popasovať a nemá sa vzdávať ani klesať na mysli.
Takže duchovný život sa nám z kostolov a modlitební teraz musí presunúť do našich domovov a do našich obývačiek. To neznamená, že
umiera, znamená to, že sa len musí prispôsobiť novým okolnostiam, ktoré zasiahli do našich životov.
Prajem nám všetkým, aby naša viera rástla a upevňovala sa.

 Rozpis bohoslužieb je napísaný, ako by bolo všetko v poriadku. Vynechávam spoločné bohoslužby v jednu nedeľu len na jednom
mieste, aby sme mohli dodržiavať väčšie odstupy.

 Nariadenia zo strany štátu budeme rešpektovať. Akonáhle sa situácia uvoľní naskočíme na pripravený rozpis.
 Mali by sme mať aspoň reformačný modlitebný týždeň, uvidíme, či bude iba tri dni alebo všetkých päť.
 Pamiatka zosnulých vychádza tento rok na nedeľu. Ak Pán Boh dá, budeme mať ekumenické pobožnosti na cintoríne.
(Pokračovanie zo strany 1)

dokázali vyžiť a nezomreli od hladu. Aj takto môže vyzerať Božia
láskavá starostlivosť o nás.
V súvislosti s momentálnou situáciou Covid19 a rôznymi opatreniami sa bojíme ako budeme žiť ako veriaci ľudia možno mimo
spoločenstva Božej rodiny. Sme zvyknutí, že máme možnosť chodiť na biblické hodiny, nácviky spevokolov, adventné večierne,
nedeľné bohoslužby, stretnutia mládeže, dorastu či detskú besiedku. Je možné, že tento, inak pre nás prestretý stôl Božích darov,
nám bude na určitý čas odopretý. Napriek tomu si nezúfajme, lebo
tak, ako sa Pán Boh dokázal postarať o telesné prežitie Rút
a Noémi, tak sa dokáže zo dňa na deň postarať aj o naše duchovné
prežitie. A možno rovnakým spôsobom, zo dňa na deň, nie
v hojnosti, ale v dostatku potrebnom na udržanie našej viery živej.
Nezabúdajme, že tak, ako sa snažíme sýtiť naše žalúdky dobrými
a zdravými pokrmami každý deň, rovnako by sme mali venovať
pozornosť tomu, čím sýtime svoje srdce, dušu, vieru. Aj svoje
srdce musíme kŕmiť dobrými a zdravými vecami tak, aby v ňom
naša viera v Nebeského Otca mohla rásť. Nenechajme si srdce

i vieru otráviť negatívnymi správami zo sveta, z médií, ale každé
ráno sa dobre naraňajkujme kusom Božieho Slova.
Nakoniec, aj prichádzajúci núdzový stav môže byť pre nás
obohatením. Mnohí máme prístup k internetu a zdá sa, že viaceré
cirkevné zbory sa vrátia k vysielaniu svojich bohoslužieb, viacerí
farári budú uverejňovať svoje kázne na zborových stránkach. Každé ráno môžete spolu so mnou začínať deň kázňou uverejnenou na
stránke Západného dištriktu našej cirkvi. Môžete si prečítať kázne
viacerých farárov, zúčastniť sa bohoslužieb na opačnom konci
Slovenska a to niekoľkokrát do týždňa. Skúsme sa teraz zamerať aj
na tých, ktorí do kostolov prestali chodiť z akýchkoľvek dôvodov
a doručiť im napríklad kázeň z poslednej nedele od vášho farára.
Aj to môže byť v budúcnosti pre nich pozvánka do nášho spoločenstva, že sme na nich v pre nás všetkých ťažkých časoch nezabudli.
Nebojte sa, lebo tak, ako sa Pán Boh nezabudol postarať o Rút
a Noémi, tak nezabudne ani na nás. Amen.
Miroslav Kerekréty
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čítam - čítaš - čítame...
Názov tejto knihy je trocha zvláštny, až taký zarážajúci, ale musím povedať, že
je to úžasná kniha. Jej hlavným veršom je verš z prísloví 18 kapitola 21: „
Smrť a život sú v područí jazyka, tí, čo ho milujú najedia sa jeho plodov“. Autorka nás vyzýva k tomu, aby sme si dávali pozor na slová, ktoré vychádzajú
z našich úst. Veľakrát si ani neuvedomujeme, ako si sami privodíme svojimi
slovami zlo do nášho života. Koľkokrát sme vyriekli slovo „mňa asi porazí“,
„nič sa mi nedarí“, „som neschopná“ a tak podobne, bez uvedomenia si, že si
v konečnom dôsledku škodíme. Pisateľka nás z vlastnej skúsenosti nabáda
k tomu, aby sme dávali pozor na slová a radšej nad sebou vyhlasovali Božie
Slovo, ktoré je mocné a živé. Ak nemáme svoj jazyk pod kontrolou, naučme sa
ho ovládať a prinesie nám to požehnanie.
Vďaka tejto knihe pochopíš tieto základné princípy:
akú moc majú slová
ako hovoriť Božím jazykom
ako prelomiť putá minulosti
ako zvíťaziť
Naozaj túto knihu vrelo každému odporúčam, mne veľmi pomohla a stále sa
učím ovládať svoj jazyk a musím povedať, že to nie je ľahký proces. V liste
Jakuba je napísané, že jazyk je malý úd a veľkým sa honosí...
Valéria Petrová

(Pokračovanie zo strany 5)

Štít viery - používajme našu vieru na obranu pred útokmi diabla.
Prilba spasenia - učme sa, čo znamená spasenie pre nás; nepodliehajme tlaku okolia a upriamujme svoju myseľ na večnosť.
A posledné - meč Ducha - slovo Božie - Božie slovo je dôležitým pilierom v budovaní nášho vzťahu s Pánom Bohom. Potrebujeme si ho čítať, potrebujeme ho poznať. Posledná časť Božej výzbroje je zároveň aj jedinou útočnou časťou. Aby sme vedeli bojovať s
diablom, potrebujeme poznať, čo hovorí Pán Boh. Potrebujeme poznať Jeho pravdy.
A keďže sme na výlete hovorili o tom, že sme súčasťou Božej armády a že sme v duchovnom boji, bolo dôležité, aby sme poznali
aj našich nepriateľov - proti komu to vlastne bojujeme. A tak sme sa na skupinkách venovali našim nepriateľom - telo, diabol, svet.
Nechýbali samozrejme športy, hry, rozhovory, tancovačky, výborne jedlo (za ktoré ďakujeme tete Milke Gallovej, tete Svatovej,
tete Harčarovej a bratovi farárovi  ) či nočná hra. V stredu sme si urobili turistický výlet ku kadiam v Liptovskom Jáne. Išli sme
peši, asi polovicu cesty po asfaltke, polovicu cez les. V Liptovskom Jáne sme sa okúpali, poopaľovali a vrátili sme sa späť na ubytovňu. Aj keď sa hovorí, že cesta späť zbehne rýchlejšie, bolo to dosť náročné a zdalo sa to nekonečné. ;)
Za zmienku stojí tiež niečo, čo sme mali už aj minulé roky, no tentokrát to bolo na inej úrovni a to je kaviareň. Mohli sme si vybrať zo širokej ponuky drinkov a jedál. Chystala to pre nás Lucka Ivanová, ktorej tiež patrí vďaka nielen za tieto fajnotky, ale aj za jej
vedenie tímu, prípravy výletu, čas, ktorý tomu venovala a venuje, a za jej službu.
Aj keď sa často prípravy mládežníckeho výletu zdajú náročné a je veľa vecí, na ktoré treba myslieť a treba ich riešiť a pripraviť,
robí veľkú radosť. Najmä keď môžeme vidieť, ako Pán Boh koná v životoch mladých ľudí.
Lenka Brozmanová

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

Milí dospeláci ☺
Milí lúštitelia, správne odpovede nájdete v Liste apoštola Pavla Kolosenským.
Kde prináša evanjelium ovocie?
a) Po celom svete
b) V celej Diaspore
c) V celom Izraeli
Od koho sa učili Kolosenskí kresťania?
a) Od Timoteja
b) Od Jakuba
c) Od Epafra
Od kedy rastie evanjelium v Kolosenských?
a) Od naplnenia Duchom svätým
b) Odkedy počuli a poznali Božiu milosť v pravde
c) Od krstu

Smilstvo, nečistota, vášeň, zlá žiadosť a lakomstvo patria
medzí údy:
a) Zemské
b) Sväté
c) Nebeské
Všetko, čo robíme, máme robiť z duše ako Pánovi, vediac,
že od Pána dostaneme odmenu dedičstva, pretože slúžime
Pánovi Ježišovi Kristovi.
a) Pravda
b) Nepravda
c) Nepíše sa o tom
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Modlitebný kalendár CZ Obišovce

Námety pre Vaše osobné modlitby
Mal by som do tohto modlitebného kalendára napísať niekoľko námetov na modlitby, ktoré by sme mali
mať teraz zopár nasledujúcich týždňov na mysli, ale uvedomil som si pri tom jednu veľmi vážnu dilemu. Po
dlhšom čase som sa dostal k večerným správam a sledoval som reakcie, ktoré prišli po nedávnom rozhodnutí
krízového štábu, ktorý zakázal všetky spoločenské, športové, kultúrne, rodinné ale aj cirkevné akcie. Na Slovensku sme práve teraz vo veľmi vážnej situácii. Máme veľký nárast nových prípadov, viac úmrtí, viac ťažkých prípadov, ktoré zahlcujú nemocnice a niekoľko prípadov nakazenia nemocničného personálu. Myslím,
že každý rozumný človek vie, že aj keď je koronavírus vo väčšine prípadov nie až tak vážne ochorenie, pretože má mierny priebeh, jeho hrozba je práve v tom, že nám zahltí nemocnice, odstaví lekárov a to spôsobí
kolaps zdravotníctva. A to nikto z rozumných ľudí nechce, lebo potom aj zápal slepého čreva bude vlastne
smrteľný, pretože vám nebude mať kto poskytnúť pomoc.
Keďže na koronavírus zatiaľ neexistuje vakcína a ani žiadne lieky, v podstate sa pacientom len zmierňujú
prejavy a jediný spôsob, ako sa pred ním chrániť je zabrániť jeho šíreniu medzi ľuďmi. To znamená obmedziť stretávanie a kontakt s ľuďmi. Preto prišlo to nepríjemné rozhodnutie krízového štábu a následne vlády
SR. Nie je dosiaľ žiadna iná možnosť, ako by sme to vedeli zastaviť.
A teraz prichádza tá istá situácia z iného pohľadu. Športovci na Slovensku by chceli predvádzať svoje výkony na športoviskách pred plnými tribúnami ľudí, pretože z toho majú financie z ktorých žijú. Umelci, chcú
plné hľadiska divákov, pretože svoje umenie nemajú komu ukázať a tak s obmedzeniami nesúhlasia, nevesty
a ženísi chcú mať svadby, kde budú mať svojich hostí a svoje rodiny, bary a reštaurácie chcú svojich zákazníkov, aby sa mohli baviť do rána a my v cirkvi chceme mať bohoslužby a teda otvorené kostoly.
Tak ako vyhovieť všetkým? Čo vlastne na Slovensku chceme? Chceme menšie čísla nakazených, ale zároveň plné štadióny, plné divadlá, plné kostoly i krčmy? Nedá sa aj jedno aj druhé. Nakoniec sa ukazuje, že
všetci sme trochu sebeckí. Nech je všetko zakázané, len my chceme výnimku. No neuvedomujeme si, že keď
dostanú výnimku cirkvi, chcú výnimku aj divadlá. A ak ju majú divadlá, chcú výnimku aj športovci na štadiónoch. A ak dostane výnimku šport, budú ju žiadať ďalší a ďalší, pretože na to majú oprávnený nárok.
Poznáte to, chceli by sme, aby bol vlk sýty aj ovca celá. Ale ako to urobiť, to nikto nevie.
Pozývam vás preto k modlitbám za ľudí
 aby sme prestali byť sebeckí a viac mysleli na druhých
 aby sme sa dokázali pre druhého obetovať, pretože to je najväčší prejav lásky, tak nás tomu učil aj Pán
Ježiš
 aby život tých druhých mal pre nás väčšiu cenu, ako ten náš
Myslím, že ako veriaci ľudia máme byť prví, ktorí vedia priniesť nejakú obeť. A ak tou obeťou má byť,
že na nejaký čas stratíme možnosť sa stretávať v spoločenstvách, tak by sme tú obeť mali priniesť
v pokore a s rešpektom, pretože je to prejav lásky voči inému človeku.
Stále sa modlime za ľudí, ktorí bojujú s koronakrízou v prvej línii
 za lekárov, sestričky, záchranárov...
 za našu vládu, aby robila dobré rozhodnutia pre ochranu občanov Slovenska
 za chorých, ktorí zápasia s touto chorobou a majú obavy a strach, či to zvládnu
 za tých, ktorí sa nesprávajú zodpovedne a ohrozujú seba a iných
Modlime sa
 aby sme aj v týchto časoch našli spôsob, ako môžeme slúžiť a pomáhať iným
 aby sme si našli spôsob, ako môžeme duchovne napredovať a rásť
 aby sme vedeli duchovne poslúžiť v našich rodinách
 aby sme v trpezlivosti a pokore znášali aj druhú vlnu tejto pandémie
 za vývoj lieku, ktorý by zaberal, alebo za očkovaciu látku

Nezabudnite v modlitbách
 na chorých v našom zbore
 na tých, ktorí opatrujú a ošetrujú chorých
 modlime sa za nájdenie toho najlepšieho modelu spolufinancovania cirkvi
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Rozpis služieb Božích

Dátum

4.10.2020

11.10.2020

18.10.2020

25.10.2020

Príležitosť

Čas

8:00
Trebejov
9:30
Obišovce
17. po Svätej Trojici
11:00
Kysak
14:00
Suchá Dolina
8:00 Drienovská Nová Ves
9:30
Obišovce
18. po Svätej Trojici
11:00
Trebejov
14:00
Lemešany
8:00
Kysak
19. po Svätej Trojici
9:30
Obišovce
Poďakovanie za úrody zeme
11:00 Drienovská Nová Ves
8:00
Trebejov
20. po Svätej Trojici
9:30
Kysak
11:00
Obišovce

19.-24.
10.2020

Reformačný týždeň

18:00

31.10.2020

Pamiatka reformácie

17:00
18:00

1.11.2020

21. po Svätej Trojici
Pamiatka zosnulých
Ekumenická pobožnosť

8.11.2020

15.11.2020

22.11.2020

29.11.2020

6.12.2020

13.12.2020

20.12.2020
24.12.2020

Miesto

22. po Svätej Trojici

23. po Svätej Trojici
Predposledná nedeľa cirkevného roka

22. po Svätej Trojici
Nedeľa večnosti
Posledná v cirkevnom roku

1. adventná
Začiatok cirkevného roka

2. adventná

3. adventná

4. adventná
Štedrý večer

Poznámka
Iz 50,4–9a; Jak 3,1–12
Pam. posvätenia chrámu

Jer 11,18–20; Jak 3,13–4,3.7–8a

Pam. posvätenia chrámu

Trebejov, Kysak, Drienovská
Miesta upresníme
Nová Ves

Kysak
Obišovce

+ VP
+ VP

9:00 Obišovce (Dom smútku)
9:45

Kysak (Dom smútku)

8.00
9:30
11:00
14:00
8.00
9:30
11:00
14:00
8:00
9:30
11:00
8:00
9:30
11:00
8:00
9:30
11:00
14:00
8:00
9:30
11:00
14:00
9:30
17:00

Drienovská Nová Ves
Obišovce
Trebejov
Suchá Dolina
Kysak
Obišovce
Drienovská Nová Ves
Lemešany
Trebejov
Obišovce
Kysak
Drienovská Nová Ves
Obišovce
Trebejov
Kysak
Obišovce
Drienovská Nová Ves
Suchá Dolina
Trebejov
Obišovce
Kysak
Lemešany
Obišovce
Obišovce

Iz 53,4–12; Žid 5,1–10

Dan 12,1–3; Žid 10,11–25

Jer 33,14–16; 1Tes 3,9–13

+VP; Mal 3,1–4; Fil 1,3–11
+VP
+VP
+ VP; Sof 3,14–20; Fil 4,4–7
+ VP
+VP
Detské bohoslužby

