
 

 

Tykáme si, hoci je omnoho starší ako hociktorý 
dôchodca. Nikdy proti tomu nenamietal a mne sa od 
začiatku zdalo prirodzené tykať Mu. Vzbudzuje vo 
mne dôveru. Bol pri mne a počúval ma, keď som 
vzlykala a videla umierať svoju mamku. Plakal so 
mnou, utešoval ma, svojou múdrosťou ma povzbu-
dzoval k životu. Povedal mi, že aj on trpel a preto 
chápe moju bolesť zo 
straty najbližšej osoby. 
Hoci svojho rodiča 
umierať nevidel, zo-
mrel mu Syn a bolo to 
strašné. Videl Ho pred 
smrťou trpieť strašnou 
bolesťou, keď Ho mu-
čili, až kým neskonal. 
Muselo to byť strašné. 
Strata mojej mamky 
naše priateľstvo prehĺ-
bila.  

Ešte viac sme sa 
zblížili aj vtedy, keď 
som sa mu zdôverila 
s radostnou novinou, že s manželom čakáme  bábät-
ko. Vo svojej múdrosti a predvídavosti to vlastne môj 
Priateľ vedel už dávno pred tým, ako som mu radost-
nú správu oznámila. Tešil sa, keď sa nám dcéra naro-
dila, denno-denne so mnou zdieľal radosť z toho, že 
je na svete. On sa zo svojho Syna takisto tešil. Viedol 
Ho k múdrosti, rozumnosti, pravde... v rodičovstve je 
mi veľkým vzorom. Ochotne stráži moju dcéru dňom 
i nocou, dáva na ňu pozor vtedy, keď sa to mne neda-

rí, alebo keď jej my s manželom nemôžeme byť na 
blízku. On je na blízku vždy. Úplne stále.  

Som veľmi šťastná, že tento môj Priateľ je našim 
rodinným Priateľom a žehnám všetkým Vám, bratia 
a sestry, aby ste s Ním prežívali radosti aj starosti 
každý deň aj počas sviatkov. Všetci sa tešíme na Via-
noce, máme pred očami idylu oddychu, no predvia-

nočný čas je veľakrát 
o strese, zhone 
a chaose – doma 
chceme mať napeče-
ných veľa druhov 
koláčov, potrebujeme 
pozháňať darčeky, 
v obchodoch je ľudí 
ako bĺch v psom ko-
žuchu a namiesto 
radosti prežívame 
zhon a stres. Tento 
môj Priateľ povedal: 
„Poďte ku mne všet-
ci, ktorí sa namáhate 
a ste preťažení; ja 

vám dám odpočinúť.“ (Mt 11:28). Pre mňa osobne je 
tento verš v predvianočnom čase veľmi aktuálny, 
preto žehnám aj Vám, aby ste sa nenechali vytočiť 
tým, že niečo nestíhate upiecť alebo nakúpiť, ale aby 
ste sa tešili v kruhu milovaných ľudí z prítomnosti 
jeden druhého. Nech komercia nevíťazí nad láskou 
aspoň počas Vianoc. 

 
Katarína Havrilová 
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Viete čo je ...synodálno-presbyteriálny systém ria-
denia cirkvi?  

 
Naša evanjelická cirkev je zriadená synodálno-

presbyteriálnym systémom. Znamená to, že na všetkých jej úrov-
niach, ako je zbor, seniorát, dištrikt, rozhodujú konventy 
a presbyterstvá. Nikde to nie je jeden človek, ale vždy je to cir-
kevné grémium. Vo všetkých týchto grémiách sú riadne volení 
členovia, teda zástupcovia zborov, seniorátov a dištriktov. Prak-
ticky to znamená, že v žiadnych závažných veciach napríklad 
zboru, nemôže rozhodovať len farár alebo dozorca, ale potrebujú 
vyjadrenie presbyterstva, a vo vážnejších veciach priamo rozhod-
nutie zborového konventu. 

Najvyššiu právomoc v cirkevnom zbore má zborový konvent 
(musí byť riadne zvolaný a vyhlásený v oznamoch na službách 
Božích minimálne týždeň vopred), trochu menšiu právomoc má 
zborové presbyterstvo, a mimo zasadnutia týchto grémií zastupu-
jú navonok cirkevný zbor zborové predsedníctvo, teda zborový 
farár a zborový dozorca. Každý cirkevný zbor je samostatnou 
cirkevno-organizačnou jednotkou s právnou subjektivitou 
a s vlastným IČO. Najbežnejšie sa to povie: Moc v našej cirkvi 
pochádza zo zboru. Vyššie stupne riadenia, ako sú seniorát a 
dištrikt či generálna cirkev, majú skôr kontrolné kompetencie. 

Prakticky to znamená, že kontrolujú fungovanie zboru a to, či 
sa dodržiavajú všetky predpisy a postupy, či už s nakladaním 
majetku, alebo v duchovnej oblasti. Vyšším stupňom správy, teda 
seniorátu a dištriktu, odosielame zo zborov účtovné výkazy, 
kňazské správy o živote cirkevného zboru, štatistické dáta a zá-
pisnice z konventov a presbyterstiev. Sú vlastne pre cirkevné 
zbory takým kontrolným orgánom, či sa všetko deje podľa cir-
kevno-právnych predpisov. 

Ako každý systém aj tento má svoje chybičky a nevyjasnené 
veci. Ak napríklad generálne presbyterstvo nariadi na rok celocir-

kevné ofery a zborové presbyterstvo rozhodne, že ich nezašle, je 
z toho vážny problém, pretože zborové presbyterstvo alebo zbo-
rový konvent na to majú plné právo. Je to v právomoci cirkevné-
ho zboru. Stále je v našej cirkvi otázkou, čo môže nariaďovať 
napríklad dištriktuálny konvent cirkevnému zboru a nakoľko je 
zbor povinný túto vec splniť. Alebo, ak sa zbor rozhodne pre 
odpredaj nejakej budovy či pozemku, má vlastnú právnu subjek-
tivitu a takýto úkon je pred zákonmi štátu platný, aj keď by ho 
napríklad neschválilo seniorátne alebo dištriktuálne presbyter-
stvo. 

K ďalším problémom takéhoto systému patrí možnosť zneuži-
tia. Sami viete, ako málo ľudí chodí na konventy. Keď vedia, že 
bude konvent, radšej ostanú doma. Stačí presvedčiť zopár ľudí, 
prísť vo väčšom počte na konvent a odhlasujete si to, čo sami 
chcete, trebárs aj odpredaj kostola. Ak to odhlasuje nadpolovičná 
väčšina prítomných, je to právoplatné rozhodnutie konventu. 
Stalo sa, že odpredaj stotisícových pozemkov odhlasovalo na 
konvente 40 ľudí zo zboru, ktorý má 3000 duší. To sú niektoré 
úskalia tohto spôsobu riadenia. 

Ak by to fungovalo ideálne, synodálno-presbyteriálny systém 
umožňuje, aby sa cirkev riadila odspodu. To znamená, že zbory 
by mali hovoriť, čo potrebujú, aby im zabezpečili vyššie organi-
začné jednotky, pretože moc pochádza od zborov. Či už je to 
generálny biskupský úrad, či dištriktuálne biskupské úrady, mali 
by zabezpečovať servis podľa potrieb cirkevných zborov  a na 
základe požiadaviek zborov. 

Avšak to, čo dnes vyvoláva toľko konfliktov a vnútorných 
rozporov, je autoritatívne riadenie cirkvi od hora. Generálny 
biskupský úrad má tendenciu nariaďovať, čo majú zbory robiť, 
do čoho sa majú zapojiť a to sa bije so samostatnosťou, teda 
právnou subjektivitou cirkevných zborov. 

Nabudúce episkopálny model cirkvi. 
Jaroslav Petro 
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Inštalácia v Nemcovciach 

V prvú adventnú nedeľu 
a v prvú nedeľu nového 
c i r k e v n é h o  r o k a  - 
29.11.2015 - sa konala v 
cirkevnom zbore Nemcovce 
v Šarišsko-zemplínskom 
senioráte inštalácia farára. 
Za nového kazateľa si do-
máci zvolili brata Mgr. Pet-
ra Székelyho pochádzajúce-
ho z nášho zboru. 

V chráme Božom všet-
kých prítomných privítal a 
oslovil domáci brat dozorca 
Ing. Ľubomír Pankuch. Po 
úvodnej liturgii a piesňach 
nasledovala inštalácia, ktorú 
vykonal brat senior Šarišsko
-zemplínskeho seniorátu 
Mgr. Ján Velebír a zároveň odovzdal bohoslužobné predmety 
inštalovanému farárovi. Kázňou slova Božieho poslúžil náš 
brat farár Mgr. Jaroslav Petro na text z knihy Sudcov, 6 kap., 
verše 1, 2, 11 až 13. Po kázni zaspieval domáci spevokol. 
Nasledovali pozdravy hostí, bývalého domáceho brata farára 

Mgr. Jána Gdovina, sestry 
dozorkyne Marty Lajčáko-
vej z CZ Rožňavské Bystré, 
kde predtým inštalovaný 
pôsobil, brata dozorcu VD 
ECAV Ing. Jána Brozmana, 
brata seniora Turčianskeho 
seniorátu Mgr. Mariána 
Kaňucha a aj ďalších fará-
rov - rodákov CZ Nemcovce 
osobne aj písomne.  
Aj náš spevokol Pútnik pri-
spel k slávnosti svojim spe-
vom. Po príhovore nového 
farára nasledovala záverečná 
liturgia a mohutne znela 
hymna našej cirkvi: Hrad 
prepevný. 
Po skončení slávnostných 

služieb Božích sa účastníci zišli na spoločnom obede pri roz-
hovoroch. Slávnosť v kultúrnom dome ukončil spevokol Pút-
nik zaspievaním piesne: „U Neho šťastný som“ a spoločne 
sme zaspievali: „Zbohom si dajme...“ 

JJ 



 

 

 

Blahoželáme! 
 

1.1.2016 – 31.3.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.)  
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55 rokov 
Miroslav Hajduk, Kysak 389 

Ing. Miroslav Janík, Obišovce 17 
Monika Pankuchová, Suchá Dolina 13  

50 rokov 
Jaroslav Pudelka, Trebejov 33 

80 rokov 
Milan Kollár, Kysak 85 

65 rokov 
Jaroslav Cibuľák, Obišovce 118 

60 rokov 
Vladimír Hajduk, Kysak 21 

Jolana Mižišinová, Kysak 123 
Vladimír Olejár, Drienovská Nová Ves 122  

85 rokov 
Alžbeta Vargová, Kysak 154 

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

⇒ Od nového roku plánujeme v našom zbore tretí kurz manželských večerov. Chceli by 
sme ho urobiť v Drienovskej Novej Vsi. Je to jedna z príležitostí, ktorú chceme ponúk-
nuť okrem klasických stretávaní ako sú bohoslužby, či biblické hodiny. Súčasťou každé-
ho manželského stretnutia je romantická večera pre dvoch. Manželské večery sú progra-
mom pre manželské páry, v ktorom  sa spolu rozprávajú o svojom manželstve, samo-
zrejme, v absolútnom súkromí. Ak by ste sa chceli zapojiť do tohto projektu, prosím 
ozvite sa na farský úrad. 

⇒ Čo sa týka organu, ktorý sme zakúpili od CZ v Sabinove, je prenesený do organárskej 
dielne do Hranovnice. Organári už boli premerať chór a teraz čakáme na návrh, ako by mal byť organ na ňom roz-
miestnený. Najskôr sme plánovali, že urobíme novú podlahu. Orgánari však navrhli, aby sme počkali s podlahou až 
po nainštalovaní organu. Chór teda budeme používať do Veľkej noci v takej podobe.  
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Milé deti ☺ 
 

Vianoce sú tu. A vy budete mať špeciálnu Vianočnú úlohu, ktorú budete odovzdávať: nie tajničku, ani žiadnu od-
poveď – bude to kresba. No a aby ste sa nenamáhali “len” tým kreslením, najprv si budete musieť vylúštiť v taj-

ničke, čo vlastne nakresliť máte ☺  

Na Vianoce oslavujeme ............ Ježiša  

Prorokyňa v Novej Zmluve (videla malého Ježiša)  
...... Krstiteľ  

Ježiš bol nazvaný aj „...... židovský“  
Ježiš pochádzal z ....... Dávidovho  

Abrahámove prvé meno  
Meno Ježišovho pozemského otca 

Prvé meno učeníka Petra  
„Boh s nami“ 

Krajina, kam malý Ježiš s rodičmi utekal pred Herodesom  
Najvyšší kňaz (v židovstve)  

Vyvolený národ  
Kráľ v Judsku, Herodesov syn (Matúš 2,21) 

Ježiš tam prišiel z Egypta 

Boh je Ježišov pravý ...... 

Ježiš je ........., Pravda i Život  
Rajská záhrada    
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Návšteva Izraela 

Po nočnom lete sme sa skoro ráno prezliekali na letisku, aby 
sme sa už o 6:00 mohli kúpať v Stredozemnom mori pod akva-
duktom z čias kráľa Herodesa. V rannom opare nás prekvapilo, 
že na pláži už bolo rušno. Dospelí aj deti sa už kúpali, či behali 
po pláži. Ranný opar sa s vychádzajúcim slnkom odmietal roz-
plynúť a my sme sa dozvedeli, že to nie je opar, ale piesočná 
búrka. Asi to tak bolo, lebo 
aj úplne všetky autá boli 
špinavé. Tento ranný pobyt 
na pláži bol jeden z mála 
pohodových momentov. 
Inak to bol maratón. Stih-
núť navštíviť aspoň tie 
najzákladnejšie miesta za 8 
dní bolo naozaj výzvou. 

Historické miesto v 
Cézarey Prímorskej, Bahai-
ské záhrady, ktoré sú jed-
ným z novodobých divov 
sveta, hora Tábor, na ktorú 
si niektorí, vrátane nášho 
60 ročného sprievodcu, brata seniora Janča, vyšľapali pešo vo 
vyše 50 stupňovej horúčave a Nazaret, to na jeden deň a po pre-
bdenej noci asi stačí. Treba si oddýchnuť. 

Sviatosť Večere Pánovej na Hore blahoslavenstiev mala svoj-
skú atmosféru. Na vlastné oči vidieť stále zrúcané Kafarnaum, 
presne ako to Pán Ježiš povedal (Mt 11:23). 

Navštíviť Izrael v lete bolo osobitou skúsenosťou. Slnko piek-
lo, zem bola vyprahnutá, všade samá skala, pustatina, až sme si 

kládli otázku, či 
toto je naozaj tá 
zasľúbená zem, 
krajina, ktorá oplý-
vala mliekom a 
medom. Či naozaj 
tento kúsok zeme 
stojí za všetky tie 

boje, nepokoje, 
vojny a preliatu 
krv. 
Skál tam bolo viac 
než dosť. Políčka 
boli často obkole-
sené kamennými 
valmi z toho, ako 
čistili pôdu od skál, 
aby bolo kde siať. 
Haldy skál boli 
prerastené tŕním. 

Keď sme to videli, podobenstvo o štvorakej pôde dostalo hneď 
reálne kontúry. 

Zažili sme aj židovský nový rok. Pri Múre nárekov bolo veľ-
mi rušno. Bolo naozaj zaujímavé vidieť ten ruch a hluk modlia-
cich sa veriacich rôznych prúdov judaizmu. Aj návšteva Chrámo-
vej hory mala svoju atmosféru. S prítomnými ťažkoodencami a 

ostreľovačmi na okolitých strechách. Alebo 
prechod v úzkej ulici Jeruzalema cez skupinu 
moslimských školákov vykrikujúcich Alahu 
akbar! (Alah je veľký) a cez policajné zátara-
sy do Betezdy. Keď sme šli späť, demonštan-
ti boli rozohnaní a úzkymi ulicami sa pretlá-
čali sanitky. 
Pár dní sme bývali v Betleheme, kam sme sa 
dostali cez bránu v obrovskom múre, ktorý 
oddeľoval židovské a palestínske územie. 
Stavba tohto múru vraj bola nevyhnutná 
kvôli obrane pred teroristickými útokmi a 
čísla hovoria, že počet útokov výrazne klesol. 
Čisté a upratané židovské územie ostro kon-
trastovalo s neporiadkom a odpadkami zahá-

dzaným palestínskym územím. 
Na Poli pastierov sme si v chládku jednej z jaskýň prečítali 

príbeh o narodení Pána Ježiša a zaspievali Tichú noc. V Bazilike 
narodenia v Betleheme sme sa doudieraní od rozvášnených rus-
kých veriacich predsa len aj my dostali k miestu, kde sa vraj 
narodil Pán Ježiš. Návšteva Masady na nás zanechala hlboký 
dojem. Táto pevnosť vybudovaná kráľom Herodesom je naozaj 
impozantným dielom, právom zapísaným do zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO. Po tom, ako Rimania dobili Jeruzalem, sa 
asi 960 ľudí (mužov, žien a detí) utiahlo na Masadu, kde 3 mesia-
ce odolávali 10. rímskej légii o sile 15-tisíc vojakov! Nakoniec 
spáchali hromadnú samovraždu, aby zomreli ako slobodní ľudia 
a nie ako zajatci. Ešte donedávna mali na Masade vojenskú prísa-
hu členovia izraelskej armády, kde okrem iného sľubovali: Už 
nikdy viac Masada! 

Kúpanie v Mŕtvom mori, teplom ako polievka bolo zaujíma-
vým zážitkom, ako aj 
šnorchlovanie v Červe-
nom mori a pobyt v židov-
skom hoteli v Ejláte. 
Späť v Jeruzaleme sme 
prešli po Hore olivovej, 
ktorá je jedným veľkým 
cintorínom, lebo Mesiáš 
má prísť od Hory olivovej 
a Židia veria, že tí, ktorí 
sú tam pochovaní, sa s 
Ním stretnú prví. Bazilika 
utrpenia v Getsemanskej 
záhrade, Golgota - vlastne 
dve. Na tradičnom mieste 
je obrovský chrám. No je 

aj tzv. záhradný hrob, ktorý sme tiež navštívili a prišlo nám prav-
depodobnejšie, že možno práve tam bola Golgota. Možno to 
spôsobila tichšia, vľúdnejšia atmosféra tohto miesta. 

Asi akousi prirodzenou bodkou programu bola návšteva Mú-
zea holokaustu, kde nám prišla na um otázka, ako je možné, že 
tento národ vôbec ešte existuje po toľkých čistkách a prečo sa 
okolo neho točí toľko udalostí v dejinách ľudstva. Byť vyvole-
ným národom v našom hriešnom svete nie je ľahké... 

V apríli sa znova chystá takýto zájazd. Aj s návštevou Petry v 
Jordánsku. Brat senior Ján Jančo vám ochotne dá všetky potrebné 
informácie.  

Dano Mišina 

Modlitba trocha inak 
 

Pane, 
nedovoľ mi 

zbublinkatieť. 
Stratiť sa len tak 

vo vzduchu. 
 

Ako tieň 
na maľovanom 

plátne. 
 

Či oblak, 
keď mizne 

v nenávratne 
 

v atmosférickom tlaku, 
keď má 

poruchu. 
 

Ladislav Fričovský 



 

 

6 4/2015 

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

Milí dospeláci ☺ 
 

Opäť Vám prinášame niečo, pri čom potrápite svoje hlavy ☺. Správne odpovede nájdete v Prvej knihe Samuelovej 
v kapitolách 16 až 31. Vyplnenú tajničku môžete odovzdať na rovnakú adresu, ako vždy ☺ 

1. Odkiaľ sa vrátil Saul, keď mu oznámili, že Dávid je na púšti Én-Gedí? 
2. Saul povedal, že Dávid je .......... ako on, pri ich zmierení. 
3. Komu zveril Dávid ovce, keď ho otec poslal za svojimi bratmi s éfou pšenice a desiatimi chlebmi? 
4. Z akého mesta pochádzal nový izraelský kráľ, ktorého mal Samuel pomazať? 
5. Čo posadlo Saula, keď chcel pribodnúť Dávida kopijou k stene? 
6. Ako sa volal jeden zo Saulových synov? 
7. Ku komu prišiel Dávid do mesta Nób? 
8. Kto mal zabiť Saula po tom, ako sa dozvedel, že jeho synovia sú mŕtvy? 
9. Saulova najstaršia 

dcéra sa volala ...... 
10. Z akého rodu bol 

Abigailin muž? 
11. Ako sa volal otec 

kráľa Dávida? 
12. Dávid bol u filištín-

skeho kráľa, ktorý 
sa volal ........ 

13. Z akého izraelské-
ho kmeňa pochá-
dzal Dávid? 

14. Dávid nechcel za-
biť Saula, pretože 
bol .......... Hospo-
dinov. 

15. Čo držal Dávid v 
ruke, keď predstú-
pil pred Saula po 
tom, čo ho ušetril v 
jaskyni? 

16. Dávid po tom, čo 
ho chcel Saul prvý-
krát zabiť, býval v: 

čítam - čítaš - čítame... 

Dar lásky pre rodičov 
 

Stephen a Alex Kendrick sú mimoriadne úspešní autori nielen 
v USA, ale aj v kresťanských komunitách po celom svete. Ich 
Dar lásky zachránil nejedno stroskotávajúce manželstvo. Po pre-
čítaní knihy, keď sa rozhádaní partneri dali viesť radami Kendric-
kovcov, pochopili, čo tvorí skutočnú podstatu pravej oddanej 
lásky. 

Často to škrípe aj medzi rodičmi a deťmi, ktorým je určený 
Dar lásky pre rodičov. Predstavuje štyridsaťdňovú cestu nároč-
ným programom, ktorý si neraz žiada obety, ale napokon prináša 
úžasné ovocie. Vyžaduje však veľa odvahy a vytrvalosti. 

Pre rodičov nie je nič krajšie, ako intenzívny vzťah s vlastný-
mi deťmi a vedomie, že v ich živote zakorenila láska a všeľudské 
hodnoty. Kniha nabáda rodičov, aby konkrétne a nekompromisne 
zakomponovali lásku do všetkých svojich činov, aby chválili 
svoje dieťa nielen medzi štyrmi očami, ale aj pred druhými, aby 
vedeli poprosiť svoje deti o odpustenie, aby zaviedli rozumné 
pravidlá pre internet, aby si našli čas porozprávať sa s deťmi o 
Ježiškovi a priateľoch, s ktorými trávia čas, alebo im iba načúva-

li. Každá  kapitola pojednáva 
o inej téme a prináša praktic-
ké návody. 

Cieľom tejto knihy je 
pomôcť zaneprázdneným 
mamám a otcom naplno ľúbiť 
svoje deti, tešiť sa z nich 
a zároveň ich sprevádzať 
všetkými obdobiami života.  
Prostredníctvom tohto prog-
ramu môžu rodičia získať 
svieže impulzy a začať vní-
mať svoje deti a vzťahy 
s nimi v novom svetle. Po-
vzbudivé myšlienky a rady 
a u t o r o v  s a  o p i e r a j ú 
o múdrosť citátov z Biblie, 
a tak ponúkajú nielen ľudský, 
ale aj duchovný pohľad na 
výchovu v láske a pre Lásku. 
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80. výročie posviacky v Trebejove 

(pokračovanie z minulého čísla) V noci, jako obyčajne, nechal 
som si okno otvorené. Ležal som celú noc, ale oči som nezatvoril. 
Počúval som, ako satan pilne pracoval a jeho ľudia mu poslušne 
pomáhali až do rána. Snášali máje, pripravovali osvetlenie, se-
dadlá pre muzikantov-cigáňov a kto vie čo ešte. Včas ráno vsta-
nem vyjdem von a čo vidím? Dom naproti modlitebni omájený, aj 
dvor, repa na dvore oplotená, aby ju účastníci zábavy nepošlia-
pali. Divil som sa tomu a myslel som si: ,,...Satanáš proti nám své 
vysílá...“ 

Čas sa rýchle míňal. Prišla siedma hodina, začali prichádzať 
hostia, bratia zblízka aj 
zďaleka. Vlakmi, povoz-
mi, na bicykloch 
a pešky. Začiatok sláv-
nosti sme si boli určili 
na deviatu hodinu, ale 
keď bolo pekné počasie, 
účastníci prišli včas, 
obstali modlitebňu aj 
cestu okolo nej, tak 
začali sme o pol hodiny 
skoršie piesňou 746 zo 
Zpěvníka: S Bohem já 
chci začíti. Po dospieva-
ní piesne pomodlil sa 
pri dverách modlitebne brat Rudič a prečítal slovo Božie 
z Izaiáša 57. kap. 15. verš: „Takto dí ten důstojný a vyvýšený, 
kterýž u večnosti přebývá, jehož jméno jest Svatý: Na výsosti 
a v místě svatém bydlím, ano i s tím, kterýž jest skroušeného 
a poníženého ducha, přebývám, obživuje ducha ponížených, obži-
vuje také srdce skroušených“. Týmto prečítaným slovom Božím 
a krátkym preslovom voviedol nás do modlitebne, ktorú však 
nezaplnila snáď ani polovica účastníkov, ktorých bolo temer päť-
sto, ako na biblickom kurze ,,Snahy“ a ,,Modrého kríža“ na Sta-
rej Turej v dňoch 4.-7. júla. Škoda, že sme nemohli tú slávnosť 

urobiť o prázdninách, tak by nás boli navštívili aj niektorí bratia 
z Moravy a z Čiech, zo ,,Snahy“. 

V modlitebni pokračovali sme v programe piesňou 12. zo 
Sionských: ,,Teba, Bože, Otca vekov...“. Po piesni pomodlil sa 
brat Činčurák. Potom zaspieval trebejovský sbor: ,,Veliký Bože, 
skloň sa k nám“ (65. Sionské) a po prednesení básničky na priví-
tanie slúžil nám slovom Božím brat Činčurák textom 1Kráľ 8, 10-
12. V úvode zmienil sa o svojom prvom príchode do Trebejova 
roku 1909, keď Trebejov bol ešte menšou dedinkou, než je teraz, 
a že vtedy naprostred dedinky stál pekný ,,vendéglö“ (hostinec, 

krčma). A jako to Bôh zmenil! Dnes 
v Trebejove je už len stará, ošarpaná krčma, 
ale nová modlitebňa. Ďalej hovoril na zákla-
de prečítaného textu. Bôh nebýva 
v chrámoch urobených rukou ľudskou, ale 
chce prebývať v našich srdciach, ktoré si 
najprv musíme dať očistiť krvou Pána Ježiša 
od všetkých hriechov, a len potom naplní ich 
Duch Svätý čo svoj príbytok a chrám. Kiež by 
nás všetkých Duch Svätý naplnil mocne, jako 
tam v Jeruzaleme pri vnesení truhly Božej do 
chrámu, v ktorom nemohli zostať ani kňazia 
slúžiť pre slávu Hospodinovu, ktorá naplnila 
dom Hospodinov. Nakoniec ešte pripomenul, 
aké to boly malé začiatky duchovného prebu-

denia v Trebejove, keď sa shromažďovalo k slovu Božiemu 
a k modlitbám len niekoľko bratov a sestier, ktorých však modlit-
by a túžby my teraz vidíme splnené. 

Nasledovala modlitebná chvíľka. Ešte raz ďakovali sme Bohu, 
že učinil s nami tak veľké veci. Prosili sme Pána, aby nám pomá-
hal staväť ďalej ten duchovný chrám, aby na tomto mieste mnohé 
srdcia staly sa príbytkom Ducha Svätého. 

Potom prehovorili k nám niekoľkí zástupcovia odbočiek nášho 
spolku. (pokračovanie v budúcom čísle)  

-dk- 

Zborový výlet 

V našom zbore je už zvykom, že sa v septembri organizuje 
trojdňový zborový výlet. Ani toho roku tomu nebolo inak, a tak 
sme v piatok 18. septembra v popoludňajších hodinách nastúpili 
do autobusu smer Liptov. Zastúpenie mali všetky vekové kategó-
rie a všetky fílie nášho cirkevného zboru. Cesta nám ubehla veľ-
mi rýchlo, keďže v autobuse vládla dobrá 
nálada a podávali sa výborné koláčiky ☺. 
Ubytovaní sme boli v ubytovacom zariadení 
Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi, v 
Janoškovom dome, ktorý sa nachádza 
v Liptovskom Hrádku na skale nad cestou, 
obkolesený krásnou prírodou. Po ubytovaní 
sme sa všetci stretli v jedálni pri spoločnej 
večeri. Po večeri sme si zaspievali niekoľko 
piesni z Evanjelického spevníka a brat farár 
si pre nás pripravil tému, v ktorej sme sa 
zamýšľali nad tým, čím je pre nás kostol. 

V sobotu po rannom stíšení a raňajkách 
nám naši mládežníci pripravili rôzne súťaže. 
Najlákavejšou hrou bolo Bingo, kde sme 
mohli vyhrať sladkosti. Po chutnom obede, 
aj keď nám počasie veľmi neprialo, sme sa vybrali na výlet, 
v ktorom bola zahrnutá aj prehliadka dreveného artikulárneho 
kostola v Svätom Kríži. V rámci prehliadky sme pozdravili do-
mácu pani kaplánku Svetlanu Dočkalovú. Na spiatočnej ceste 
sme si spravili malú prechádzku po centre Liptovského Mikuláša. 

V sobotný večer nám poslúžil náš brat dozorca, ktorý mal pre nás 
pripravené pútavé čítanie z Lutherových spisov o pravde evanje-
lia. Na záver dňa sme si opäť mohli zahrať super hry, pri ktorých 
sme si precvičovali pamäť a zažili kopec zábavy. Niektorí bratia 
a sestry dali prednosť pred hrami žolíkovému  turnaju. Komu sa 

ešte ani potom nechcelo spať 
mohol si pozrieť romantický 
film Predstierané manželstvo. 
V nedeľu sme sa zúčastnili 
služieb Božích v Liptovskom 
Hrádku, kde nám zvesťou 
slova Božieho poslúžila do-
máca pani farárka Anna Be-
lanji. Po sviatočnom obede 
a kávičke sme sa vydali na 
cestu domov. Čo povedať na 
záver? V prvom rade jedno 
veľké ďakujem nášmu nebes-
kému Otcovi za to, že sme 
tam prežili požehnané chvíle 
a že sa o nás tak úžasne sta-

ral. Druhé ďakujem patrí všetkým bratom a sestrám za to, že sme 
tam boli naozaj ako jedna rodina. A tým, čo ešte na žiadnom 
zborovom výlete neboli, ho vrelo odporúčam.   

 
B. Buzogaňová 
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Mohli by ste našich čitateľov v krátkosti zoznámiť 
s vaším curriculum vitae? 
 
Narodil som sa mojim rodičom v Merníku, okres Vranov 
nad Topľou ako druhé dieťa. Boli sme traja súrodenci. 
Pokrstený a konfirmovaný som bol v miestnom cirkevnom 
zbore ECAV. Základnú školu som navštevoval v rodnej 
obci,  5.- 9. ročník vo Vranove nad Topľou. Študoval som 
strednú priemyselnú školu v Banskej Bystrici. Po maturite 
som nastúpil do Vojenského leteckého učilišťa v Prešove, 
kde po jednoročnom štúdiu v odbore rádiotechnické za-
bezpečenie letectva som tam pracoval vo Vojenskej stred-
nej odbornej škole leteckej ako pedagóg, vychovávateľ a 
triedny učiteľ. Po ukončení podpísaného úväzku som pra-
coval na stredisku praktického vyučovania v Košiciach 
ako hlavný majster odbornej vý-
chovy. Získaním  vysokoškolského 
vzdelania na elektrotechnickej fa-
kulte VŠT v Košiciach v ďalšom 
období som pracoval ako pedagóg 
metodik  a  odborný radca 
v organizáciách, ktoré riadili stred-
né školy vo Východoslovenskom 
kraji. 
 
Kde ste pracovali pred nástupom 
do funkcie riaditeľa EGJAK? 
 
Pred nástupom do funkcie riaditeľa 
EGJAK som pracoval ako odborný 
radca pre stredné školy na Kraj-
skom školskom úrade v Košiciach. 
Mám dlhoročné metodické 
a riadiace skúsenosti najmä 
z oblasti stredného školstva. Som 
rád, že výkonom funkcie riaditeľa 
školy môžem zúročiť svoje schop-
nosti a prispieť k rozvoju našich 
cirkevných škôl, podpore vzdelania 
a kresťanskej výchovy našej mla-
dej generácie v slobodnej a demokratickej spoločnosti. 
 
Čo všetko ponúka študentom EGJAK? 
 
EGJAK ponúka žiakom dobrú kresťanskú výchovu 
a vzdelanie, výborné znalosti na úrovni bilingválneho 
gymnaziálneho slovensko-anglického štúdia i cudzích ja-
zykov, z prírodovedných a spoločenskovedných oblastí, 
komfortné vybavenie výučby didaktickou technikou, dob-
rú študijnú atmosféru a vzťahy žiak - žiak, žiak - učiteľ, 
rodičia a učitelia. 
 
Veľa vašich študentov spieva v spevokole. Povedzte 
nám o ňom zopár slov. 
 
Najlepšie by vám o ňom povedala jeho dirigentka a duša 
spevokolu, naša učiteľka Alenka Csajková. Chorus Come-

nianus je nádherné žiacke umelecké teleso spievajúce ako 
záujmový krúžok školy v latinskom, ruskom, talianskom, 
ale najmä v anglickom jazyku. Do kolektívu vyše 120 
členného zboru je možné sa dostať výberom. Spevokol 
pravidelne vystupuje na kultúrnom programe Dni mesta 
Košice,  na prehliadke sakrálnych spevov, na medzinárod-
nom festivale NAPS. Vystupoval v rámci podujatí Košice 
EHMK 2013, na otváracom programe Stretnutie kresťanov 
Európy v Bratislave a podobných podujatiach. Každoročne 
usporadúva vianočný koncert v ev. kostole na Mlynskej ul. 
23 v Košiciach. 
V roku 2001 mu bola udelená Cena mesta Košice za du-
chovné obohacovanie a vedenie mladej generácie 
k zachovávaniu tradícií. V roku 2015 Mgr. Alene Csajko-
vej bola udelená Cena primátora mesta Košice za odborné 

umelecké a pedagogické vedenie 
mladej generácie k duchovným a 
kultúrnym hodnotám. 
 
Blížia sa Vianoce. Aké zvyky sú 
zaužívané vo vašej rodine? 
 
Tak, ako sme boli vedení doma 
u svojich rodičov, v týchto zvyklos-
tiach pokračujeme aj my s manžel-
kou. Na štedrý večer sa rodina zúčas-
tňuje bohoslužieb v kostole, po bo-
hos lužb ách  rod ina  p r i s túp i 
k štedrovečernému stolu s klasickým 
menu: modlitba, prípitok, oplátky, 
med, kapustnica, ryba, zemiakový 
šalát a typické bobáľky s makom. Po 
štedrej večeri nasleduje obdarovanie 
členov rodiny darčekmi. Nasledujúci 
deň chlapi idú vinšovať blízkej rodi-
ne šťastné a veselé Vianoce. 
 
Aké sú vaše pracovné plány do 
budúcna? 
 

Modernizovať a zefektívňovať výchovno-vzdelávací pro-
ces, zlepšovať študijné podmienky pre žiakov. Zamestnan-
com vytvárať stále vhodnejšie podmienky práce, vzdeláva-
nie učiteľov a lepšie odmeňovanie. V oblasti materiálnej 
skrášliť a zatepliť budovu školy z vonku. Udržať kvalitu 
pedagogickej práce a výsledkov školy na terajších popred-
ných priečkach v rámci stredných škôl Slovenska. 
 
Čo by ste priali našim čitateľom do nového roka? 
 
Vašim čitateľom prajem požehnané vianočné sviatky 
a šťastný nový rok. Radosť z narodeného Pána Ježiša Kris-
ta, radosť z každého prežitého dňa, pokoj v duši aj v ich 
rodinách, veľa lásky, dobré zdravie primerané veku, Božie 
požehnanie do každodennej práce na vinici Pánovej. 
 

Za rozhovor ďakuje Dušan Kosturko 

Rozhovor s riaditeľom Evanjelického gymnázia J. A. Komenského  
v Košiciach Ing. Jozefom Krištanom 
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Dátum Príležitosť Modlíme sa za 

25.12.2015 

utečencov 

rozumné politické riešenie migračnej krízy 

ukončenie prenasledovania Islamským štátom 

27.12.2015 Nedeľa po Vianociach 

upokojenie situácie v krajinách, z ktorých utečenci prichádzajú 

pripravovanú evanjelizáciu ProChrist 
misionárov vo svete 

3.1.2016 Nedeľa po Novom roku 

aktivity v našom zbore 

deti na besiedke, dorastencov, mládež 

kurz manželských večerov 

10.1.2016 1. po Zjavení 
našu cirkev 

farárov, seniorov a biskupov 

mladých ľudí, ktorí by išli študovať teológiu 

17.1.2016 2. po Zjavení 
manželstvá 

výchovu detí 
zmierenie v rodinách 

24.1.2016 Nedeľa Deviatnik 

slobodných 

rozvedených ľudí 
osamelých ľudí 

31.1.2016 Nedeľa po Deviatniku 

dobrovoľných pracovníkov v zbore 

smútiacich, ktorí stratili blízkeho 

chorých a umierajúcich ľudí 

7.2.2016 Predpôstna 

opatrovateľov chorých 

deti v detských domovoch 

ľudí prežívajúcich depresie 

14.2.2016 1. pôstna 

odvahu k pokániu 

úprimnosť pred Bohom 

aby sme boli soľou zeme 

21.2.2016 2. pôstna 

predsedníctvo našej cirkvi 
upokojenie situácie 

pochopenie, ako má cirkev slúžiť vo svete 

28.2.2016 3. pôstna 

vieru, ktorá prechádza hranicami smrti 
vlažných kresťanov 

rozbité rodiny 

6.3.2016 4. pôstna 

problémy pri výchove teenagerov 

projekt FUSION 

mladých, ktorí zabudli na Krista 

13.3.2016 5. pôstna (Smrtná) 
pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 

nové možnosti využitia starej fary 

ľudí, ktorým máme možnosť zvestovať Krista 

20.3.2016 6. pôstna (Kvetná) 
presbyterov 

nezamestnaných 
bezdomovcov 

1. slávnosť vianočná 



 

 

R o z p i s   s l u ž i e b   B o ž í c h 
23.12.2015 Večera Pánova 18:00 Obišovce + VP 
24.12.2015 Štedrý večer 17:00 Obišovce deti, mládež 

25.12.2015  
8:00 Suchá Dolina   
9:30 Obišovce spevokol 

11:00 Trebejov   

26.12.2015 2. slávnosť vianočná  
Pamiatka mučeníka Štefana 

8:00 Lemešany   
9:30 Kysak spevokol, mládež 

11:00 Drienovská Nová Ves   
27.12.2015 Nedeľa po Vianociach 9:30 Obišovce Iz 63,7-8.15-16; G 4,1-6 

31.12.2015 Silvester 18:00 Obišovce   
21:00 Obišovce – zbor. miestnosť   

1.1.2016 Nový rok 9:30 Obišovce   

3.1.2016 Nedeľa po Novom roku 

8:00 Trebejov 1M 11,1-9; 1Pt 4,12-19 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   
14:00 Suchá Dolina   

6.1.2016 Zjavenie Krista Pána  
mudrcom 

8:00 Drienovská Nová Ves   
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

10.1.2016 1. po Zjavení 

8:00 Kysak Joz 3,5-11.17; R 12,1-5 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
14:00 Lemešany   

17.1.2016 2. po Zjavení 
8:00 Trebejov 2M 3,1-10; 1K 1,26-31 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   
18. - 22.1. 

2016 Týždeň za jednotu kresťanov   spolu so zbormi Budimír, Opiná 
a ref. zborom Vajkovce - miesta a čas spresníme 

24.1.2016 Nedeľa Deviatnik 
8:00 Drienovská Nová Ves Jer 9,22-23; 1K 9,24-27 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

31.1.2016 Nedeľa po Deviatniku 7:30 Obišovce Raňajky pre presbyterov 
9:30 Obišovce Výročný zborový konvent 

2.2.2016 Predstavenie Krista Pána 18:00 Obišovce   

7.2.2016 Predpôstna 

8:00 Kysak Am 5,4-13; 1K 13,21-13 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
14:00 Suchá Dolina   

14.2.2016 1. pôstna 

8:00 Trebejov 1M 3,1-7.14-19; 2K 6,1-10 
9:30 Obišovce - ofera pre generálnu podporoveň 

11:00 Kysak   
14:00 Lemešany   

21.2.2016 2. pôstna 
8:00 Drienovská Nová Ves Iz 5,1-7; 1Tes 4,1-7 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

28.2.2016 3. pôstna 9:30 Obišovce Hostia: BJB Revúcka Lehota + posedenie pri káve 

14:00 Kysak Misijné popoludnie 

6.3.2016 4. pôstna 

8:00 Kysak Iz 54,7-10; R 5,1-11 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
14:00 Suchá Dolina Pašie 

13.3.2016 5. pôstna (Smrtná) 

8:00 Trebejov Pašie + VP 
9:30 Obišovce Pašie 

11:00 Kysak Pašie + VP 
14:00 Lemešany Pašie + VP 

20.3.2016 6. pôstna (Kvetná) 
8:00 Drienovská Nová Ves Pašie + VP 
9:30 Obišovce Pašie + VP 

11:00 Trebejov Pašie 

1. slávnosť vianočná 
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