
 

 

Najlepšie, čo sa nám mohlo stať 
V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednoro-
deného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. 

1 J 4, 9 
Keď vyprevádzame niekoho blízkeho na cestu, hlavne 

keď ako rodičia vyprevádzame svoje deti, dávame im rôz-
ne dobré rady, medzi ktorými možno zaznieva aj veta: Daj 
si pozor, aby sa ti nič nestalo! Keď som túto vetu raz pou-
žil pri vyprevádzaní nášho syna na 
výlet v prítomnosti jedného z bratov 
cirkevného zboru, ten ma upozornil 
slovami: „Nemôžeš niečo také pove-
dať. Nemôžeš svojmu synovi priať, 
aby sa mu nič nestalo. Veď predsa 
ide na výlet a ide tam preto, aby zažil 
a videl, a aby sa mu niečo stalo, aby 
mal dobré zážitky.“ Vtedy som si 
uvedomil, že naše slová nemusia 
vyjadrovať všetky naše myšlienky, 
pretože som samozrejme myslel na 
to, aby sa mu nestalo niečo zlé. 
V našom živote sa nám dejú rôzne 
veci každý deň. Dobré i zlé. Niektoré 
zo začiatku vyzerajú ako dobré, ale 
potom zistíme, že to celkom tak nie 
je a iné, ktoré spočiatku vnímame 
ako zlé, sa stanú požehnaním. 

Vianoce prinášajú zvesť o tom, že 
sa v tomto svete stalo niečo, čo má 
dosah na všetkých ľudí. To najlepšie, čo sa nám mohlo 
stať ako ľudstvu, nám osobne ale aj všetkým ľuďom je, že 
sa narodil Boží Syn, Spasiteľ, Záchranca človeka. Podobne 
aj v týchto slovách je ukrytá zvesť, ktorú vyslovujeme len 
tým, že tieto slová povieme, ale nie vždy si uvedomujeme, 
čo tie slová znamenajú. Všetky tieto výrazy v sebe obsahu-

jú zvesť o Bohu, ktorý sa človeku ukázal ako dokonalá 
láska. 

Pán Ježiš ukázal naplno, aká je Božia láska. Najskôr 
v tom, že sa vzdal svojho postavenia na nebesiach pri svo-
jom nebeskom Otcovi a prišiel k nám, ľuďom. Zobral na 
seba podobu človeka so všetkým, čo k tomu patrí, aj s tým, 
že sa v Jeho pozemskom živote stávali aj „zlé“ veci. Stal 

sa Bohom v ľudskom tele. On prišiel 
k nám ako Vianočný dar lásky. Pri 
tejto Božej láske nejde o vzájomnosť. 
Že by každá strana urobila polovicu – 
došla by vo vzťahu k polovici cesty, 
že by sa Boh stretol s človekom na 
polceste, pretože človek zatúžil byť 
zadobre so svojim Pánom. Iniciatíva 
je výhradne na Božej strane, človek 
neurobil ani krôčik. Boh sa rozhodol 
prejaviť svoju lásku tým, ktorí ho 
nemilujú, nevážia si ho, zabúdajú na 
Neho, dokonca si myslia, že neexistu-
je, ktorí vedome bojujú proti Nemu. 
O vzťahu dvoch manželov zvykneme 
hovoriť, že ako jeden, tak aj druhý 
musí priniesť do vzťahu lásku – dávať 
jeden druhému. Keby toto malo platiť 
vo vzťahu človeka k Bohu, tak by 
sme už dávno museli uznať svoj veľ-
ký dlh lásky voči Nemu. Vianoce, 

sviatky narodenia Pána Ježiša nás upozorňujú na náš dlh, 
ale zároveň poukazujú na Božiu lásku, ktorá tento dlh 
spláca. 

Veľkosť svojej lásky Boh dokázal na svojom jedinom 
Synovi. Abrahám mal tiež jediného syna – Izáka. Boh skú-
šal jeho vieru a lásku, keď od neho žiadal, aby ho obeto-
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Na kávičke s reformátorom  
Martinom Lutherom 

 
Prečítajte si niekoľko ďalších 

momentov z Lutherovho života z 
knihy Reformátor Martin Luther 
od Jamesa M. Kittelsona. 

Lutherov vstup do kláštora. 
V Erfurte, kde mal Luther štu-

dovať právo, bolo mnoho klášto-
rov. To mesto vtedy volali malý 
Rím. Napriek veľkému výberu sa 
Luther rozhodol pre Čierny kláštor 
prísnych augustiniánov, ktorý stál 
na okraji mesta. Kláštor bol dobre 
vybavený a jeho členovia boli 
oslobodení od fyzickej práce. Izby 
boli veľmi maličké o rozmeroch   
1 x 2 metre poväčšine s oknom. 
Stať sa augustiniánskym mníchom 
však nebolo také jednoduché. 
Mnísi sa museli najprv presvedčiť, 
či záujemca neprežíva len malú 
chvíľkovú krízu, po ktorej sa bude 
chcieť znova vrátiť do bežného 
života, alebo to skutočne so vstu-
pom do kláštora myslí vážne. Lut-
her bol v kláštore viac ako mesiac 
iba hosťom.  

Musel si zvyknúť na prísne po-
riadky, ktoré sa v kláštore dodržia-
vali. Vstávalo sa okolo 2 ráno, 
začínalo sa prvými bohoslužbami 
a cez deň ich mali sedem. Jediný 
kontakt so svetom mali vtedy, keď 
chodili žiadať o almužnu.  

Luther bol veľmi snaživý 
a postupoval veľmi rýchlo. Niečo 
po vyše roku v nedeľu Cantate už 
slúžil prvú omšu. Sám sa priznal, 
že k tomu pristupoval s takou váž-
nosťou a bázňou, že mu skoro od 
hrôzy vypadla hostia a potom aj 
kalich z ruky. Po roku v kláštore to 
bolo prvýkrát, čo sa stretol 
s otcom, ktorý venoval kláštoru 20 
zlatých guldenov, čo bol veľký 
obnos peňazí. Luther mu vtedy 
povedal: „Čo myslíš, nie je pre 
teba toto lepšie, akoby som sa stal 
právnikom?“ Otcova odpoveď 
bola ako facka: „Nepočul si priká-

zanie, že si máš ctiť otca 
a matku?“  

Po ukončení noviciátu začala 
ešte prísnejšia cesta. Boli to často 
dni bez vody, bez jedla, noci, keď 
si nasilu odopierali spánok, alebo 
sa trýznili zimou bez kabáta či 
prikrývky v noci. K bežným spô-
sobom patrilo tiež bičovanie, to 
všetko boli spôsoby, ktoré boli pri 
pedantných mníchoch bežné. Cho-
roby, ktoré Luthera vo vyššom 
veku trápili, boli s najväčšou prav-
depodobnosťou dôsledkom prísne-
ho kláštorného života. Aj keď má-
me v súčasnosti pocit, že kláštory 

vtedy boli plné nemravného 
a smilného života, u augustiniánov 
tej doby to bolo veľmi zriedkavé.  

Luther v tej dobe prežíval vo 
svojom vnútri ohromný boj medzi 
snahou byť svätý a vedomím, že 
svätý predsa len nie je. Jeho spo-
vedník mu často pri spovedi vra-
vieval: Martin, Boh sa na teba ne-
hnevá, to ty sa hneváš na neho! 

Kvôli sporom medzi augusti-
nánmi bol Luther vyslaný do Rí-
ma. Otvoril sa pre neho zrazu veľ-
ký svet cirkevnej politiky. Zo za-
čiatku bol Rímom užasnutý 
a veľmi túžil odslúžiť aspoň jednu 
súkromnú omšu v  jednej 
z kaplniek. Aby bola jeho omša 

dokonalá, celý deň pred tým sa 
postil, a keď sa konečne dostal na 
rad, celý čas stál za ním ďalší 
mních, ktorý na neho mrmlal 
a uháňal ho, aby sa už konečne 
pohol. Z Ríma a spôsobov, ktoré 
tam vládli, bol celý rozčarovaný. 
Luther sa vrátil do Erfurtu a potom 
prešiel do kláštora do Wittember-
gu. Tu začal so štúdiom teológie. 
Postupne mohol opustiť múry 
kláštora a navštevovať univerzitné 
prednášky.  

Cirkev vtedy učila, že pre spa-
senie a večný život sú nevyhnutné 
skutky, stála bdelosť a stále snaže-
nie sa človeka. Keď dajú ľudia zo 
seba všetko, Boh k nim bude mi-
lostivý. Aj Luther vtedy akcepto-
val tento názor a takéto učenie.  

Na konci septembra 1511 Stau-
pitz,  Lutherov nadriadený 
a zároveň spovedník, ponúkol Lut-
herovi miesto profesora na univer-
zite a zároveň miesto kazateľa 
v zámockom chráme vo Witten-
bergu. Z tej ponuky mal hrôzu. 
Stále bojoval svoje vnútorné boje 
s nepokojným a obťaženým svedo-
mím, zápasil so svojimi pochyb-
nosťami, ale aj s hnevom na spra-
vodlivého Boha. Často vyznával 
svojmu spovedníkovi hriechy, kto-
ré Staupiz za vôbec vážne nepova-
žoval. Raz na neho vyskočil, aby  
odišiel a urobil nejaký skutočný 
hriech.  

Luther nakoniec ponuku do 
Wittenbergu prijal. Keď opisoval 
svoje pôsobenie na novom mieste, 
hovoril o tom, že celý deň iba píše 
listy, káže v kláštore, predčítava 
pri jedle, káže v miestnom kostole, 
má na starosti jedenásť kláštorov 
a dohliada na študijný program. So 
svojimi študentmi sa venoval vý-
kladu listu Rímskym, kde riešil 
problém, ako človek obstojí pred 
spravodlivým Bohom.  

Pokračovanie v budúcom čísle. 
 

Jaro Petro 
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Blahoželáme! 
 

1.1.2018 – 31.3.2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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50 rokov 
Emília Gallová, Drienovská Nová Ves 68 

Milan Straka, Kysak 404 

70 rokov 
Jozef  Ivan, Drienovská Nová Ves 

Dušan Kosturko, Kysak 373 

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

 V týchto dňoch vyšla nová publikácia s názvom Košický seniorát. Je to kniha, ktorá opisuje 
históriu desiatich cirkevných zborov v našom Košickom senioráte ECAV na Slovensku. Ná-
jdete v nej fotografie všetkých kostolov, zoznamy farárov, ktorí tu pôsobili od vzniku až po 
súčasnosť. Cena knihy je 10,- eur a môžete si ju zakúpiť na farskom úrade.  

 Na začiatku roka by do nášho zboru mala prísť poslúžiť skupina KVD, ktorá doprevádza spev 
na misijných a dištriktuálnych dňoch. Termín ešte nie je presne určený, ale v tú nedeľu bude-
me mať bohoslužby iba na jednom mieste s ich koncertom a službou slova. 

 11. marca 2018 plánujeme v našom zbore Koncert našich talentov. Radi by sme dali priestor všetkým členom nášho zboru, 
deťom aj dospelým, aby v krátkom vstupe poslúžili nejakým zo svojich darov. Môže to byť hra na nejaký hudobný nástroj, 
recitácia, spev, scénka, alebo aj niečo iné. 

 Rok 2018 bude v našej cirkvi volebným rokom. Čakajú nás voľby zborového presbyterstva, zborového farára, seniorátneho 
predsedníctva (senior a seniorátny dozorca), dištriktuálneho dozorcu a nakoniec ešte generálneho predsedníctva (generálneho 
biskupa a generálneho dozorcu). Samozrejme, že k tomu pribudnú aj voľby v štáte. Možno vám to bude pripadať aj trochu 
„otravné“, ale je to kresťanský spôsob, na ktorom fungovala cirkev už od svojho vzniku. Myslím, že poučení poslednými rokmi 
sa budeme viac zaujímať o to, koho a do akej funkcie voliť. A verím, že už to nebude o tom, že keď farár povedal, alebo biskup 
povedal, tak ten bude dobrý, či je bývalý politik, tak niečo pre našu cirkev vybaví. Potrebujeme sa za nových ľudí veľa modliť, 
aby to boli predovšetkým veriaci ľudia oddaný Pánu Bohu. A aby tu Kristovu cirkev mali skutočne radi. 

60 rokov 
Anna Kollárová, Kysak 87 

Ľudmila Lučkaiová, Trebejov 23 
Ing. Emil Macko, Kysak 266 
Miroslav Olejár, Kysak 393 

65 rokov 
Emília Babejová, Drienovská Nová Ves 186 

Marián Kuropčák, Suchá Dolina 27 

80 rokov 
Mária Ballová, Obišovce 105 

Anna Čopová, Trebejov 4 

75 rokov 
Margita Gdovinová, Drienovská Nová Ves 157 

Ľudmila Molitorisová, Lemešany 202 

85 rokov 
Margita Macková, Kysak 128 

Mária Olejárová, Kysak 65 
Mária Vargová, Obišovce 13 
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Jesenná víkendovka 
 

Naša jarná, áno, jarná víkendovka sa konala v Kukovej a keďže sa nám ta-
mojšie prostredie veľmi páčilo, zavítali sme tam opäť. Ubytovaní sme boli 
v mládežníckom centre ECAV, ktoré nám poskytovalo okrem súkromia aj 
dostatok miesta na naše aktivity a oddych. 
 „Láska je viac ako...“, tak o tom by vedel starozmluvný prorok Ozeáš rozprá-

vať veľa. Ozeáš žil v období, keď v Izraeli len hŕstka obyvateľstva plnila Božie príkazy a rozumné slovo na 
úrodnú pôdu padlo len pri veľkom šťastí. Ľudia uctievali falošných bohov a skutočného Boha si nectili. 
V tom čase Pán Boh prikázal Ozeášovi, aby sa oženil s dobre známou prostitútkou. Na takomto príklade 
demonštroval, ako bezpodmienečne ľudí miluje, aj keď sú hriešni a ako veľmi chce, aby sa znova a znova 
k Nemu vracali. Žijeme stále v čase milosti, a preto veríme, že takýto princíp platí aj dnes pre nás. Keď ne-
počúvame nášho Boha, keď máme iné, pre nás dôležitejšie veci pre život, On nás miluje stále rovnako 
a stále nám dáva novú nádej a novú možnosť sa k nemu vrátiť. Takúto bezpodmienečnú lásku chceme mať 
aj my. Celý Ozeášov príbeh podčiarkol film z nášho večerného kina, Amazing Love (Úžasná láska). Vrelo 
odporúčam. 

Keďže sme nechceli ostať len pri slovách, na druhý deň sme šli využiť našu energiu užitočným spôso-
bom. Ponúkli sme našu fyzickú pomoc Kožlejovcom. Marušku Skoncovú (rod. Kožlejovú) asi predstavovať 
nemusím. Strávili sme tam zopár hodín, počas ktorých sme narúbali a upratali drevo, pohrabali lís-
tie, poprenášali nábytok a mnoho ďalších úkonov. Mali sme veľkú radosť z toho, že sme mohli pomôcť 
a Kožlejovci takisto. Pani domáca nám ju vyjadrila pekným slovom, ale aj výbornými závinmi. V sobotu 
nám „na oplátku“ poslúžil slovom Daniel Skonc, ktorý nás okrem rozprávania jeho zážitkov z Jeruzalema 
povzbudzoval aj k prejavom lásky, ktorými môžu byť pekné slová, spoločne strávený čas, darčeky, praktic-
ká pomoc alebo fyzický kontakt. Dobrý námet na vyjadrenie lásky teraz počas Vianoc, čo poviete? 

Veľmi sa tešíme z toho, že nás tam bolo požehnane veľa, že táto víkendovka už znova mohla niesť prí-
vlastok konfirmandská, no hlavne, že sme vytvorili dobrú partiu, ktorá má veľký potenciál robiť dobré veci 
a ktorá sa môže stretávať aj počas roka na mládeži a Fusion. 

Vlado Hajduk 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Milé deti  

 
Prajeme vám krásne požehnané Viano-
ce prežité s Kristom. 
Pamätajte, že Vianoce sú Jeho narode-
niny a že všetci môžeme mať mená za-
písané v nebi preto, lebo On – Boh sa 
rozhodol byť dieťaťom – človekom. 
 

„Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj 
Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a 
svoju rovnosť s Bohom nepokladal za 
lúpež,  ale vzdal sa hodnosti, vzal na 
seba podobu služobníka, podobný sa 
stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek,  
ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to 
až do smrti na kríži.“  

List Filipským 2, 5-8 

Mládežnícke okienko :-) 
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Seniorátne stretnutie detí v Košiciach 

V sobotu 21. októbra sa v Košiciach na Mlynskej ulici 
uskutočnilo seniorátne stretnutie detí, na ktorom sme sa-
mozrejme nemohli chýbať. Na úvod nás v kostole pozdra-
vil domáci brat farár Kocka, ktorý nám predstavil prog-
ram. Celé stretnutie bolo venované významnej téme 
k výročiu reformácie, a na začia-
tok si pre nás pripravili krátku 
scénku z Lutherovho života. Po-
tom sme sa odobrali do zborovej 
miestnosti, kde sme spoločne 
zaspievali niekoľko detských 
piesní a počuli sme príbeh 
o živote Martina Luthera. Po 
rozdelení do skupín podľa jed-
notlivých zborov nás čakala veľ-
ká hra po okolí mesta, kde boli 
umiestnené stanovištia, na kto-
rých deti získavali časti šifrovač-
ky. Ešte predtým nás čakalo ma-
lé občerstvenie v podobe ovocia, koláčikov a keksíkov na 
posilnenie pred odštartovaním za dobrodružstvom po sto-
pách Luthera. Jednotlivé stanovištia, po ktorých sme cho-
dili, boli pomenované po mestách, ktoré sa spájajú 
s Martinom Lutherom. Napríklad Eisleben, Erfurt, Witten-

berg, Augsburg, Worms, Hrad Wartburg a iné. Na stano-
vištiach ich už čakali úlohy, ako napríklad prebaliť bábiku, 
prejsť na druhú stranu so zaviazanými očami, preniesť 
jedného z družstva v deke, nakresliť erb Lutherovej rodiny 
a v neposlednom rade aj zatĺkať klince do dreva. Po zvlád-

nutí týchto úloh mali 
deti rozlúštiť verš 
Rímskym 1,17 - Spra-
vodlivý bude žiť 
z viery. Na záver sme 
si vyhodnotili hru 
a zaspievali pieseň. 
Podojedali sme zvyš-
né dobroty, ktoré sme 
si navzájom zo všet-
kých cirkevných zbo-
r o v  p o p r i n á š a l i 
a rozlúčili sme sa 
s kamarátmi. Cestou 

domov sme už len spomínali na krásne strávený sobotňajší 
deň, aj keď trocha upršaný. Ďakujeme všetkým, ktorí pre 
nás prichystali toto stretnutie.     

 
DS 

Milí dospeláci ☺ 
 

správne odpovede nájdete v Skutkoch apoštolov  

1. Kto bol pred židovskou radou? 
2. Pohania, ktorí prestúpili k židovstvu. 
3. V akom vzťahu boli Ananiáš a Zafira? 
4. Veľkňazovo meno. 
5. Kto robil veľa znamení a zázrakov? 
6. Na ulice vynášali chorých, ukladali ich 

na lôžka a ........., aby keď tade pôjde 
Peter, ich uzdravil. 

7. V jeruzalemskom zbore mali všetci 
všetko ............ 

8. Aké prímenie dali apoštolovia Jozefo-
vi? 

9. Kde/kam preniesli a pochovali Jákoba? 
10. Meno diakona. 
11. Keď lós padol na Mateja, ten bol prira-

dený k ........... Apoštolom. 
12. Komu boli adresované Skutky apošto-

lov? 
13. Mužovia galilejskí stáli a ........... 
14. Povstal veľkňaz a všetci, ktorí boli 

s ním – bola to strana ........... 
15. Kto predpovedal Judášovú zradu? 
16. Rodom a náboženstvom Židia, ale re-

čou a výchovou Gréci, ktorí bývali mi-
mo Palestínu. 

17. Meno Muža, ktorý sa vydával za veľké-
ho, pripojilo sa k nemu okolo štyristo 
mužov, zabili ho a tí čo ho počúvali sa 
rozpŕchli. 

18. Koho ľud ukameňoval. 
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Vtipy 
 

Stále mi vyčítajú, že nechodím do kosto-
la. Podľa mňa je ale Bohu 
milšie, keď sedím v krčme a myslím na 
Neho, než keby som sedel v kostole a 
myslel na pivo.  
------------------------------------------------- 
Farár hovorí veriacim na bohoslužbách: 
- Drahí veriaci! Mám pre vás jednu dob-
rú správu a jednu zlú správu. Tá dobrá 
je, že máme dosť peňazí na opravu kos-
tola. Zlá správa je, že tieto peniaze sú 
ešte stále vo vašich vreckách. 
------------------------------------------------- 
Ako znie 11. Božie prikázanie? 
- Cti si syna svojho, aby ťa nevyhodil z 
domu tvojho. 
------------------------------------------------- 
Prvý let v najmodernejšom lietadle sve-
ta: 
Po polhodine letu hlasí pilot veži: 
- Veža, horí nám motor. Čo máme ro-
biť? 
- Stlačte žltý gombík. – oznamuje veža. 
Po ďalšej polhodine letu znova oznamu-
je pilot veži: 
- Veža, horí nám druhý motor. Čo máme 
robiť? 
- Stlačte červený gombík. 
Po ďalšej polhodine letu sa znova ozýva 
pilot: 
- Veža, horia nám obidva motory. Čo 
máme robiť? 
Veža odpovedá: 
- Opakujte po nás: Otče náš, ktorý si na 
nebesiach... 
------------------------------------------------- 
Dostane sa Peter do neba. Na raňajky 
dostane biely jogurt a pečivo. Pozrie 
dolu do pekla a tam majú salámy, syry, 
paštéty. Tak si zje ten svoj jogurt.  
Na obed zase dostane jogurt a pečivo. 
Pozrie dolu do pekla a tam sa im stoly 
prehýbajú, majú tam pečené kury, prasa-
tá, ryby. Tak zasa nič nehovorí a zje si 
ten svoj jogurt. No a na večeru zasa 
dostane jogurt s pečivom a zasa v pekle 
majú torty, rezne, zemiaky. Tak to mu 
už nedá a spýta sa Pána Boha. 
- Prečo my máme stále len jogurty a 
pečivo a v pekle majú samé dobroty?  
A on mu odpovedá:  
- Nuž milý Peťko, pre nás dvoch sa 
neoplatí variť. 
------------------------------------------------- 
Príde Žid do neba a búcha na nebeskú 
bránu. Otvorí svätý Peter a pýta sa: 
- Čo chceš? 
- Chcel by som sa, prosím, rozprávať s 
Ježišom. 
Svätý Peter na to: 
- A čo, chceš ho poprosiť o odpustenie, 
že ste ho ukrižovali? 
- Nie, nie. Idem v inej veci. On nám 
totiž ešte nezaplatil za poslednú večeru. 

(dokončenie) 
 
6. Nescudzoložíš! 
Celé ľudské telo je krásne Božie dielo, je dobré. Sexuálne túžby sú takisto 

Božím dielom v človeku. Podnecujú v ľuďoch životný elán, prebúdzajú a 
rozvíjajú citový život, vedú k nájdeniu životného partnera a k založeniu rodi-
ny. Pudový život musí však byť ovládaný duchom. To je Boží zámer. Hriešne 
je to, čo je proti nemu. 

Hovorím o láske tam, kde myslím na sex? Dokážem o tom hovoriť a mys-
lieť bez zbytočných zábran, ale dobre a pekne? Nehrešil som neslušnými 
vtipmi a rečami? Vážim si partnera, alebo z neho robím predmet svojho se-
bectva? Vyhýbal som sa blízkej príležitosti k hriechu? Pozeral som nemravné 
časopisy, filmy a pornofilmy? Dopustil som sa sebaukájania? Mal som po-
hlavný styk so ženou, ktorá nie je mojou manželkou? Napríklad snúbenicou, 
priateľkou, manželkou iného alebo inou ženou? Dopustil som sa manželskej 
nevery skutkom, či myšlienkami alebo citmi?  

 
7. Nepokradneš! 
8. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 
Boh je pravda. Bez úprimnosti a čestnosti nie je nikto ozajstným kresťa-

nom, nie je možné ani normálne spolužitie ľudí. Dar reči máme využívať na 
dobro. Máš možnosť zastať sa druhých, aj keď majú iný názor, ako ty.  

Ukradol som niekomu niečo? Vrátil som to alebo vynahradil? Vrátil som 
poctivo dlh, či vec, čo som si požičal? Kupoval som bez potvrdenky? Podvá-
dzal som na daniach? Bol som lenivý? Poškodil som cudziu vec? Podviedol 
som niekoho pri obchodovaní alebo podnikaní? Mám ukradnutú vec vo svo-
jom dome?  Bol som lakomý, alebo som túžil po mamone?   

Neklamal som z túžby niečo získať, z ľahkomyseľnosti, zo zbabelosti, z 
nenávisti, zo škodoradostnosti? Nesvedčil som nepravdivo o svojom blíž-
nom? Mal som odvahu zastať sa pravdy? Nepretvaroval som sa? Dokázal 
som si uznať svoje chyby? Trvám neústupne na svojom názore? Hovorím o 
chybách druhých? Rozširoval som nepravdivé veci o druhých? Odvolal som 
svoje klamstvá? Písal som anonymné listy? Udával som? Zosmiešnil som 
druhých? Dá sa na mňa spoľahnúť; na moje slovo, radu? Zachoval som zve-
rené tajomstvo? Dodržal som sľub, dané slovo? Nezveličoval som chyby 
iných? Nelichotil som neúprimne? Nepodvádzal som? Neboli pre mňa úplat-
ky a podplácanie jedinou možnosťou, ako si prilepšiť alebo niečo dosiahnuť? 
Úmyselne som zatajoval dôležité informácie? Oznámil som to, čo som bol 
povinný oznámiť? 

 
9. Nepožiadaš dom svojho blížneho! 
10. Nepožiadaš ani jeho manželku (-la), ani nič, čo je jeho! 
Nebudeš si brať, čo ti nepatrí. Máš možnosť nepodvádzať druhých, aby sa 

ti lepšie darilo. Pravým vlastníkom všetkého je Boh, ľudia sú správcami a 
budú Pánovi skladať účty. Práca je tvorivá, činnosť je službou Bohu, blížne-
mu a spoločnosti, dáva životu náplň. 

Majetok: Neukradol som niečo? Bral som pracovné prostriedky, či mate-
riál z práce? Vrátil som, alebo nahradil nepoctivo získaný majetok? Nežiadal 
som príliš vysokú cenu za svoju prácu? Vrátil som požičané knihy, CD, časo-
pisy a iné veci, ktoré mi nepatria? Nepoškodil som cudzie veci alebo verejný 
majetok? Neprisvojoval som si neoprávnene veci, ktoré sú v spoločnom 
vlastníctve? Nebol som lakomý? Mám poriadok vo svojich veciach? Nezávi-
del som?  

Povolanie: Konal som poctivo svoju prácu, za ktorú som platený? Zabránil 
som škodám, ktorým som mohol zabrániť? Prial som spolupracovníkom 
spravodlivý zárobok? Snažil som sa o dobrú atmosféru na pracovisku? Ne-
nadržoval som protekčne jedným na úkor druhých? Nechválil som sa tým, čo 
urobili iní? Hľadám vo svojej práci len zárobok, alebo aj službu ľuďom? 

AMEN 

Spovedné zrkadlo 
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Stretnutie s Bohom...  

S deťmi sa na spevokole teraz učíme jednu pieseň, kde 
sa spieva: Aj keď ťa nevidím, viem, že si tu. Pán Boh je 
naozaj s nami stále, len my na to niekedy zabúdame. Pred 
troma týždňami sa do našej škôlky ohlásila na kontrolu 
školská inšpekcia. Nič nezvyčajné, my sme ich už aj čaka-
li, lebo škôlka funguje piaty rok a oni u nás ešte neboli.  
Mali kontrolovať písomnosti, rôzne dokumenty, agendy, 
priestory a aj učiteľky pri práci. Keď som sa to dozvedela, 
bola som veľmi nervózna. Prácu s deťmi milujem, ale tá 
predstava, že celý čas budem 
mať za chrbtom človeka, ktorý 
je tam len preto, aby kontrolo-
val ako učím, ma desila. Aj 
keď sme sa všetci modlili za 
to, aby to dobre dopadlo, stále 
som sa bála. Moja rodina by 
vám vedela povedať, aká som 
bola cez víkend pred kontrolou 
nepríjemná. Mala som pocit, 
že nie som dobre pripravená a 
že budem taká strémovaná, že 
urobím plno chýb. Všetci nao-
kolo ma upokojovali, že to 
zvládnem, ale ten pokoj nepri-
chádzal. V nedeľu sme išli do kostola v Trebejove a tam 
na konci služieb sme spievali pieseň č. 652: Vzácna to 
a veľká radosť, že Ježiš je priateľ náš, že môžeme každú 
žalosť Jemu predniesť v modlitbách. Často v rôznom ne-
pokoji márne sa tu trápime, pretože v života boji o pomoc 
neprosíme. Stiahlo mi hrdlo, veď to je o mne, márne sa tu 
trápim, keď pochybujem o tom, že Pán Boh mi pomôže. 
V treťom verši sa spievalo: Keď sme slabí, preťažení pod 
bremenom starosti, Ježiš vždy je verne s nami, vzývajme 
ho v úzkosti. To som už nevydržala a rozplakala sa, bolo 
mi ľúto, že som pochybovala a tam v lavici som sa modlila 
a prosila o odpustenie. Či veríte, či nie, z kostola som vy-
chádzala úplne pokojná, ten strach ostal tam. No 
v pondelok večer sa strach vrátil, nemohla som ani spať. 
Ráno v škôlke mi pani riaditeľka prišla predstaviť pani 

inšpektorku, ktorá mi oznámila, že bude so mnou celé do-
poludnie, že sa nemám báť a že sa mám tváriť, ako keby 
tam ani nebola. Bola milá, ale strach som mala aj tak. Nie-
čo po deviatej, keď sme desiatovali, mi prišla sms od môj-
ho manžela, čudovala som sa, lebo on mi nezvykne písať 
sms, lenže to nebola sms od neho, ale od jedného brata 
a sestry z našich rodiniek, ktorí nemali moje tel. číslo, tak 
tu správu poslali jemu a on mi ju preposlal. V správe bolo: 
Buď silná a pevná. Netras sa ani sa nestrachuj! Lebo 

s Tebou je Hospodin Tvoj Boh 
vo všetkom a všade kamkoľ-
vek pôjdeš. To bola sila, pres-
ne to som potrebovala počuť. 
Keď som na obed odchádzala 
domov, pani inšpektorka mi 
oznámila, že zajtra na obed 
mám za ňou prísť, aby sme 
zhrnuli dnešný deň a aby som 
sa ohodnotila. Ďalší stres. Naj-
prv sa mám ohodnotiť ja, po-
tom ma má ohodnotiť pani 
riaditeľka a nakoniec inšpek-
torka. Zase som začala hyster-
čiť. Večer mi prišla ďalšia 

sms. Tentoraz od brata farára Kocku, tu musím povedať, 
že brat farár nemal ani šajnu o tom, že máme inšpekciu 
a čo ma trápi. Písalo sa tam: Kedykoľvek ma popadne 
strach, spolieham sa na Teba. Na Boha, ktorého slovo ve-
lebím, na Boha sa spolieham a nebojím sa: veď čo mi mô-
že urobiť človek? Žalm 56:4-5. Náhoda? Určite nie, Pán 
Boh so mnou rozprával celý ten čas. Naozaj, aj keď ho 
nevidíme, vieme, že je tu. Náš Boh, ktorý je živý a mocný. 
Hovorí s nami cez svoje slovo a cez bratov a sestry, ktorí 
sú okolo nás. Či už to bol náš brat farár, ktorý vybral pie-
seň na nedeľu, alebo Chovanovci a Stanko Kocka, ktorí mi 
poslali sms, cez nich akoby na mňa volal: Haló, neboj sa, 
ja som s tebou. A kontrola? Dopadla dobre . 

 
B. Buzogaňová 

čítam - čítaš - čítame... 

James M. Kittelson: Reformátor Martin Luther 
  

Knižka veľmi pútavým spôsobom a s použitím ilustrácií a fotografií nasve-
cuje život Dr. Luthera od kolísky až po hrob. Fakty jeho života dáva do súvis-
lostí, čím nám pred očami vyvstáva Dr. Luther nie ako nadpozemská ikona, ale 
ako človek z mäsa a kostí, ktorý sa k svojmu presvedčeniu: Tu stojím, inak 
nemôžem, dopracoval cez mnohé pochybnosti, bolestné hľadanie a masívne 
prenasledovanie. Knižka obsahuje aj citácie z jeho najvýznamnejších diel, z 
Písma svätého, podrobné kalendárium jeho života a diela, zoznam Lutherových 
diel, množstvo fotografického a ilustračného materiálu a dokonca mapy, ktoré 
zobrazujú pôsobenie a cesty Luthera a mapu Európy začiatkom 16. storočia. 
Ako na prebal knihy napísal lektor slovenského prekladu, teológ a historik An-
drej Žitňan: „Kniha zaujme všetkých, ktorí sa zaujímajú o fundovane podané 
historické diela so spoľahlivými informáciami z archívov, rovnako ako tých, 
ktorí obľubujú životopisy plné napätia, dobrodružstva a nečakaných zvratov.“  
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val. Abrahám dokázal svoju lásku a dôveru voči Bohu, 
lebo bol pripravený obetovať aj toho jediného syna. Máme 
tu Božieho Syna, ktorý je mimoriadne vzácny, milovaný a  
je jediný. A tento vzácny jediný Syn bol poslaný ako obeť 
zmierenia za naše hriechy. To je láska. 

Apoštol Ján však ešte pripomína jednu dôležitú skutoč-
nosť, prečo sa to všetko stalo: „Aby sme žili skrze Neho.“ 
Príchod Božieho Syna na svet nebola samoúčelná záleži-
tosť, kde by sa Boh chcel predviesť a demonštrovať tak 
svoju silu, či veľkosť. Vianočné udalosti sa stali preto, aby 
človek mohol žiť. V Ježišovi Kristovi je nám odhalené 
omnoho viac, ako môže prežívať človek bez Neho. To si 
vždy pripomínam, keď príde advent a s ním všetok ten 
svetský zhon, reklamné kampane na všeličo – len chytiť 
človeka do svojej siete a vyťažiť z neho maximum. Svetlá, 
ozdoby, zážitky ... rozprávkové Vianoce. Ak tam nie je 
Boží Syn (a to nemyslím na výjavy z Betlehema pri naro-

dení Pána Ježiša rôzneho druhu ponúkané rôznym spôso-
bom, ale myslím na skutočného Božieho Syna narodeného 
vtedy v Betleheme a pôsobiaceho dnes skrze Ducha Sväté-
ho a prítomného vo svojom Slove a sviatostiach), všetko 
ostáva len povrchné, bez hodnoty. Bez Pána Ježiša máme 
zážitok, ktorý pominie. Ale skrze Ježiša Krista máme ži-
vot, ktorý nepominie. Pretože On žije, my môžeme žiť 
s Ním. A preto je narodenie Pána Ježiša to najlepšie, čo sa 
nám v našom živote mohlo stať. Nič iné nemá takú hodno-
tu. Sviatky prídu i odídu, môžu byť po estetickej a ľudskej 
stránke príjemné, môžu byť zážitkom, ktorý príde a ostane 
nám ako spomienka. Ale skutočný život a to dobré 
v živote sa deje cez narodeného Spasiteľa, a to nie len na 
Vianoce ale po celý náš život. 

     
 Marián Čop 
Ev.a.v. zborový farár 

Superintendent ECAV v  ČR 

(Pokračovanie zo strany 1) 

Nedávno šiel v TV film, ktorý už môžeme považovať 
za filmovú klasiku – TOP GUN. Televíziu v ostatnom čase 
nepozerám takmer vôbec, ale na Top Gun som dostal aví-
zo sms-kou. Chcete vedieť od koho? Ak ste tipovali nášho 
brata zborového dozorcu, tak váš tip bol správny. Teda, 
aby som bol presný, vlastne ani nešlo o avízo. Správa zne-
la: Povinne Top Gun na Dajto. 
Takže som nemal na výber, musel 
som zapnúť telku :) 

V závere filmu prebieha súboj 
medzi ruskými a americkými stí-
hačkami. Jedným zo spôsobov, ako 
sa stíhačky bránia proti nepriateľ-
ským strelám je vystrelenie tzv. 
klamných cieľov. Strely sú väčši-
nou navádzané tepelným senzorom 
a teda idú za teplom motora stíhač-
ky pred sebou. Klamné ciele, to je 
taký ten ohňostroj, ktorý vypustí 
prenasledovaná stíhačka, aby teplo 
tohto ohňostroja odlákalo nepria-
teľskú strelu. 

Pri tejto scéne som si uvedomil, 
že Vianoce dnešnej doby sú pre 
mnohých ľudí vo svojej podstate 
takýmito klamnými cieľmi. 

Hovorí sa: Vianoce sú sviatkami 
pokoja a mieru. V to dúfam. Pokoj 
a mier sú veci, po ktorých túžime. 
Veď v dnešnom svete je toľko ne-
pokoja, toľko vojen a Severná Kó-
rea sa vyhráža jadrovou vojnou. A to si hovoríme, že sme 
Homo Sapiens – človek rozumný. Čo je rozumné na voj-
nách? V roku 1914, počas 1. svetovej vojny, práve počas 
Vianoc dokonca došlo k prerušeniu bojov a stretnutiu ne-
meckých a anglických vojakov, utíchli zbrane, spoločne 
spievali koledy, mali vianočné bohoslužby. Dnes rovnako 
potrebujeme pokoj a mier. Ale to je málo. 

Hovorí sa: Vianoce sú sviatkami rodiny. Rodinný život 
nie je ideálny. Rozvádza sa polovica manželstiev. Povieme 

si, že potrebujeme sviatky rodiny. Áno, potrebujeme, ale 
to je málo. 

Hovorí sa: Vianoce, to sú krásne tradície a zvyky, ktoré 
si musíme chrániť. Isto, folklór je krásny. Aj nostalgia, 
keď spomíname, ako sme slávili Vianoce s našimi rodič-
mi, či starými rodičmi. Je fajn si pospomínať na spoločné 

chvíle s našimi v mnohých prípadoch 
už aj zosnulými príbuznými. Ale aj 
to je málo. 
No a nemôžeme zabudnúť na via-
nočne vyzdobené mestá a dediny, 
vianočné kapustnice, trhy a najmä – 
to najlepšie som si nechal na koniec - 
nákupy! Všetko všade je vyzdobené 
a vysvietené. Ale aj to je málo. 
Všetko vyššie spomínané sú tie 
klamné ciele. Diabol má skvelú tak-
tiku. Protilietadlové strely idú za 
teplom. Ľudia túžia po pokoji, mieri, 
rodinnej pohode, nostalgických spo-
mienkach, krásnej výzdobe, dobrom 
jedle, darčekoch. Diabol nemá prob-
lém nám to všetko dať. Snaží sa našu 
pozornosť upútať úplne na čokoľvek, 
len aby nás odlákal od toho podstat-
ného - od faktu, že Vianoce sú 
o narodení Spasiteľa sveta! 
Nenaleťme na klamné ciele. Nedaj-
me sa zviesť žiarou výzdoby 
a pozlátka. Nasledujme Pravé Svetlo. 
Z celého srdca sa tešme a oslavujme 

narodenie Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. 
Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka 

prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet Ním povstal, 
ale svet Ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, a Jeho 
vlastní Ho neprijali. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa 
deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splode-
ní nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z 
Boha. (Ján 1:9-13) 

Dano Mišina 

Klamné ciele 
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Dátum Príležitosť Modlíme sa za 

24.12.2017 Vianoce 

 ľudí, ktorí 
zriedka prichá-
dzajú do spolo-

čenstva 

tých, ktorí sú vlažní vo viere 

tých, ktorí sú nerozhodnutí, alebo prichádzajú do kostolov len zo zvyku 
raz, či dva krát za rok na sviatky, aby ich oslovila zvesť, ktorú budú 

počuť na Vianoce 

aby mali otvorené srdcia 

1.1.2018 Nový rok pokoj vo svete 

upokojenie napätia vo svete 

aby začali mierové rozhovory tam, kde pokračujú boje 

aby si ľudstvo uvedomilo závažnosť situácie, v ktorej sa nachádza 
tento svet 

7.1.2018 1. po Zjavení 
ľudí bez  
domova 

ľudia na ulici prežívajú najťažšie mesiace práve v zime, 
modlíme sa za tých, ktorí im pomáhajú a venujú sa im 

aby neprepadávali beznádeji 

aby si viac dôverovali a darilo sa im dostať sa z ulice 

14.1.2018 2. po Zjavení 
akcie v našom 

zbore 

modlitebný týždeň za jednotu kresťanov 

zborový konvent a jeho rozhodnutia 

kurz pre rodičov vychovávajúcich malé deti 

21.1.2018 3. po Zjavení 
svedectvo  
kresťanov 

aby sme svojimi životmi vzbudzovali záujem o vieru v Boha 

aby sme boli príkladom v komunikácii s ľuďmi 

aby sme jednali zmierlivo a budovali pokoj 

28.1.2018 Nedeľa Deviatnik 
zborovú  
diakoniu 

aby sme videli potreby chorých a starších ľudí v zbore 

aby sme ich vedeli navštíviť a mali s nimi spoločenstvo 

aby sme vedeli prejaviť lásku a byť bratmi a sestrami v Pánovi 

4.2.2018 
Nedeľa po  
Deviatniku 

voľby 
v cirkevných  

zboroch 

za tých, ktorí cítia povolanie do služby v cirkevnom zbore 

za tých, ktorí doteraz zodpovedne a svedomito pracovali na Pánovej 
vinici 

za múdre a prospešné rozhodnutia zborových presbyterstiev 

11.2.2018 Predpôstna svedectvo cirkvi 

aby sme ako cirkev vedeli múdro reagovať na problémy spoločnosti 

aby svedectvo a vyjadrenia cirkvi neboli ani tak moderné, ako biblic-
ké a pravdivé 

18.2.2018 1. pôstna svedectvo cirkvi 
aby sme mali odvahu aj v dnešnej spoločnosti hriech nazvať hrie-

chom 

aby Biblia bola pre nás Božím slovom 

25.2.2018 2. pôstna 
čistotu učenia 

cirkvi 

aby sme neprispôsobovali Božie slovo trendom dnešnej doby, ale 
pravdivo pomenovávali veci 

aby sme sa nehanbili prezentovať kresťanské názory na verejnosti 

4.3.2018 3. pôstna 
voľby na ďalších 

úrovniach 

aby boli voľby skutočným hľadaním Božej vôle, bez manipulovania 
a ovplyvňovania ľuďmi 

aby sa vyriešil v cirkvi problém udeľovania súhlasov, pri ktorých 
dokážu dvaja ľudia zmariť voľby v zboroch či celom senioráte 

aby sa v cirkvi pri voľbách nepolitikárčilo 

11.3.2018 4. pôstna 
voľby na ďalších 

úrovniach 

predsedníctva seniorátov 

predsedníctva dištriktov 

predsedníctvo cirkvi 

18.3.2018 5. pôstna (Smrtná) pôstny čas 

aby sme využili pôstny čas k úprimnému pokániu 

našli zmierenie s ľuďmi 

urovnanie dlhoročných konfliktov 

25.3.2018 6. pôstna (Kvetná) 
aby sme  oživili  svoj vzťah s Bohom  a našli pokoj s Bohom 

dobré susedské vzťahy 
pôstny čas 



 

 

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

24.12.2017 
4. adventná 

8:00 Obišovce + VP Iz 62,6-12; F 4,4-9 
9:30 Obišovce Detské bohoslužby 

Štedrý večer 17:00 Obišovce deti, mládež 

25.12.2017 1. slávnosť vianočná 

8:00 Suchá Dolina   
9:30 Obišovce spevokol 

11:00 Trebejov   
16:00 Lemešany   

26.12.2017 
2. slávnosť vianočná  

Pamiatka mučeníka Štefana 
8:00 Drienovská Nová Ves   
9:30 Kysak spevokol 

31.12.2017 Silvester 
9:30 Obišovce   

21:00 Obišovce – zbor. miestnosť   
1.1.2018 Nový rok 9:30 Obišovce   

6.1.2018 
Zjavenie Krista Pána  

mudrcom 

8:00 Trebejov   

9:30 Obišovce   
11:00 Drienovská Nová Ves   

7.1.2018 1. po Zjavení 

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

11:00 Trebejov   

14:00 Suchá Dolina   

14.1.2018 2. po Zjavení 

8:00 Drienovská Nová Ves 2M 33,17-23; R 12,9-16 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   
14:00 Lemešany   

21.1.2018 3. po Zjavení 
8:00 Trebejov 2M 3,1-10;1K 1,26-31 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
22. - 26.1. 

2018 
Týždeň za jednotu  

kresťanov 
  spolu so zbormi Budimír, Opiná 

a ref. zborom Vajkovce miesta a čas spresníme 

28.1.2018 Nedeľa Deviatnik 
8:00 Kysak Jer 9,22-23; 1K 24-27 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

2.2.2018 Predstavenie Krista Pána 18:00 Obišovce   

4.2.2018 Nedeľa po Deviatniku 

8:00 Drienovská Nová Ves Jon 3,1-10; 2K 12,1-10 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   
14:00 Suchá Dolina   

11.2.2018 Predpôstna 
7:30 Obišovce Raňajky pre presbyterov 

9:30 Obišovce Výročný zborový konvent 

18.2.2018 1. pôstna 

8:00 Trebejov 1M 3,1-7.14-19; 2K 6,1-10 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Lemešany   

25.2.2018 2. pôstna 9:30 Obišovce Mládežnícke bohoslužby 

4.3.2018 3. pôstna 

8:00 Kysak Jer 21,7-13; Ef 5,1-9 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

14:00 Suchá Dolina +VP 

11.3.2018 4. pôstna 
8:00 Lemešany +VP 

9:30 Obišovce Koncert našich talentov + posedenie pri káve 

18.3.2018 5. pôstna (Smrtná) 
8:00 Drienovská Nová Ves Pašie + VP 

9:30 Obišovce Pašie 

11:00 Kysak Pašie + VP 

25.3.2018 
8:00 Trebejov Pašie + VP 

9:30 Obišovce Pašie + VP 
11:00 Drienovská Nová Ves Pašie 

6. pôstna (Kvetná) 
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