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Dvaja králi nášho života

Milí bratia, milé sestry, milí čitatelia!
K Vianociam patria rozprávky. Niektoré si aj tento rok opäť
s radosťou pozriete. Kráska a zviera, Tri oriešky pre Popolušku,
Snehulienka, Ľadové kráľovstvo. Ja mám dnes pre vás jednu modernú.
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krásna, šikovná
a emancipovaná princezná. Jedného dňa sedela na rozkvitnutej
lúke neďaleko potoka a pospevovala si pieseň od Eda Sheerana.
V tom z potoka vyskočil žabiak a prehovoril ľudským hlasom:
Krásna princezná, som princ, ktorého zaklial zlý čarodejník. Stačí
jediný bozk a premením sa opäť na krásneho urasteného muža.
Potom sa môžeme vziať a spolu
šťastne žiť. Na tvojom alebo aj mojom zámku aj s mojou mamou. Budeš ma môcť milovať, budeme mať
veľa detí a ty sa budeš o ne s láskou
starať. Tak budeme šťastní až do
smrti.
V ten istý večer si princezná pri
večeri vychutnávala jemne opečené
žabie stehienka na hríbovej omáčke
a zapíjala ich francúzskym vínom.
V duchu si hovorila: To si teda uhádol, truľo!
Princezná z našej modernej rozprávky nebola tou láskavou
princeznou, na akú sme zvyknutí. Nebola ochotná vzdať sa svojej
samostatnosti a slobody. Nechcela, aby nejaký žabí princ hovoril
do jej života, čo bude robiť, a ako sa o neho bude starať. Nie je
však sama. Niekedy sme aj my podobní. Nechceme, aby nám
niekto hovoril do života.
Vianočný príbeh nie je o princeznej, ale o kráľoch. Príbeh
o dvoch z nich si môžeme prečítať v Mt 2, 1-3.
„Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil
Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa: Kde je
ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe
jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem.“
Keď prídete do paláca a postavíte sa zoči-voči kráľovi
s otázkou: Kde je ten nový kráľ? - riskujete problém. Biblický
text nám hovorí, že mudrci skutočne spustili reťaz problémov.

Keď Herodes počul túto otázku, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. História nám hovorí, že tento muž bol nezvyčajne krutým
panovníkom aj na pomery tej doby. Nechal zabiť viacerých členov svojej rodiny a kráľovského dvora, a to s jediným cieľom –
aby si zabezpečil absolútnu moc. Dnes si možno povieme: na čo tí
mudrci liezli k tomuto paranoidnému kráľovi?
Kde by ste vy hľadali kráľa? – prirodzene v paláci. Tam sa
predsa rodia králi. Nie však kráľ Neba a zeme.
Myslím, že všetci poznáme pokračovanie tohto smutného príbehu. Kráľovi poradcovia nasmerovali mudrcov do Betlehema –
tak hovorilo proroctvo z Micheáša. Mudrci Ježiša skutočne našli,
ale po varovaní Božím poslom sa
už k Herodesovi nevrátili. Tento
krutý kráľ si uvedomil, že bol oklamaný. Dal v hneve v Betleheme
a jeho okolí vyvraždiť všetkých
chlapcov do dvoch rokov.
Podľa toho, čo vieme o počte obyvateľov, mohlo ísť o genocídu asi
20-30 malých chlapcov.
Kým to nás - moderných ľudí šokuje, podobné zverstvá boli za čias
Herodesa také bežné, že si ani nezaslúžili, aby boli zachytené historikmi. Pre miestnych rodičov to však musela byť zdrvujúca udalosť. Prvé Vianoce, podobne ako náš život, neboli len idylické.
Ježiš by sa celkom isto stal obeťou tejto masovej vraždy, ak by
Jozef neodišiel s ním a Máriou do Egypta. V Alexandrii bola
pomerne veľká komunita židov, ktorí utekali kvôli politickému
teroru Herodesa. Tam pravdepodobne žili načas aj oni.
Dnes, keď pomerne veľa počúvame o vojnových utečencoch,
môžeme si uvedomiť, že sám Ježiš so svojou rodinou bol utečencom. Až keď Herodes zomrel, vracajú sa do Nazareta.
Je to zaujímavé až paradoxné, že tí najmocnejší sa niekedy
boja tých najmenších a najbiednejších. Reakcia Herodesa na Ježišovo narodenie je tak trochu obrazom všetkých nás.
Vo vnútri všetkých nás je kúsok tej emancipovanej princeznej
alebo ten malý Herodes, ktorý hovorí: Tu vládnem a rozhodujem
(Pokračovanie na strane 8)
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Na kávičke s...
rozruch a Luther bol požiadaný, aby t o h o s p i s u j e a j u č e n i e
Na kávičke s Martinom
Lutherom, doktorom teológie ich vysvetlil. Podľa jeho chápania, o všeobecnom kňazstve, v ktorom
sviatosti podľa Božieho slova sú tri: každého kresťana Luther pomenovo Wittenbergu
Lipská dišputa
Dôležitým medzníkom
v Lutherovom živote bola Lipská
dišputa. Predchádzala jej smrť cisára Maximiliána. Pápež Lev X. dal
na chvíľu Lutherovi pokoj a snažil
sa zabrániť kandidatúre Karolovi I.
Španielskemu. Dokonca napísal
Fridrichovi Múdremu, Lutherovmu
mecenášovi, aby ho v kandidatúre
na tento post podporil. Pápežove
plány však nevyšli a Karol I. bol
jednoznačne zvolený za rímskeho
cisára.
Do Lipska na verejnú dišputu
cestovali z Wittenbergu na dvoch
vozoch. V jednom cestoval Karlstadt s množstvom kníh, ktoré mu
mali pomôcť v diskusii a v druhom
cestoval Luther a Melanchton. Doprevádzalo ich vyše 200 študentov
z univerzity. Keď dorazili do Lipska, došlo k niekoľkým stretom medzi študentmi z Wittenbergu
a Lipska, ktorí stáli na strane Ríma.
Tú zastupoval Eck. Čakalo sa, že
najväčším Eckovým oponentom
bude Luther. Diskusiu však zo začiatku viedol Lutherov kolega Karlstadt. Znova sa točila okolo autority pápeža, ale neskôr to skĺzlo na
tému neomylnosti koncilov. Luther
sa vehementne zapojil do diskusie
a spochybnil koncily a ich neomylnosť. Bol taký rozhodný a rázny, že
mu v jeden moment Eck pripomenul, že za takéto názory bol odsúdený Ján Hus. Po Lipskej dišpute Eck
obvinil Luthera, že je arciheretik.
Hlboké teologické myšlienky
a odborné debaty vystriedal praktický život viery. Veľmi vážne ochorel
Lutherov mecenáš Fridrich Múdry
a Luther mu napísal Štrnásť potešení smútiacim.
Vo svojich nedeľných kázňach sa
snažil jednoducho zhrnúť svoje učenie, aby ho pochopili aj jednoduchý
ľ u d i a . O t v o r i l t é mu k r s t u
a eucharistie, čo vyvolalo veľký

Krst, Večera Pánova a spoveď. Iba
tie v sebe nesú Božie zasľúbenia.
24. júna 1520 vydali v Ríme bulu
s názvom Exsurge Domine (povstaň
Pane). V nej stálo, že Luther má 60
dní na to, aby odvolal svoje učenie,
inak bude exkomunikovaný
(vylúčený) z cirkvi spolu so všetkými svojimi nasledovníkmi. Luther
na to vydal útlu knižočku s názvom
O pápežstve v Ríme. V nej rozoberá, že vo svete existujú dve cirkvi.
Jedna viditeľná na čele s pápežom
a druhá duchovná, neviditeľná, na

čele s Kristom. Bulu proti Lutherovi
mali rozšíriť po celom Nemecku
a to znamenalo aj spáliť všetky Lutherove knihy. Na oplátku Luther
v decembri 1520 verejne spálil kanonické právo.
Spor pre Luthera prerástol
v Nemecku do ohromných politických rozmerov. V auguste roku
1520 urobil Luther veľmi rozumné
rozhodnutie. Napísal spis z názvom
Kresťanskej šľachte nemeckého
národa. V ňom sa obrátil na svetské
autority a žiadal ich, aby urobili
reformu v národe a vymanili sa
spod pápežského vplyvu. Bol to
zásah do čierneho, kniha sa stala
hneď senzáciou. Boli to výzvy na
konkrétne reformy, ktoré mali urobiť nemecký šľachtici. Súčasťou

váva kňazom a vyzýva ho
k zodpovednosti za život jeho rodiny ale aj jeho poddaných. Získal si
tak na svoju stranu mnoho šľachticov, ktorí vnímali moc Ríma ako
zdieranie Nemeckej krajiny.
V októbri 1520 Luther vydal ďalšiu knihu s názvom O babylonskom
zajatí cirkvi. Ňou sa snažil vysvetliť
svoj postoj k sviatostiam. Birmovanie, manželstvá, stav kňazský ako aj
posledné pomazanie nepovažuje za
sviatosti. Ostali len Krst, Večera
Pánova a spoveď. Voči spovedi mal
však niekoľko výhrad a tak v závere
spisu ponecháva iba dve sviatosti
a to Krst svätý a Večeru Pánovu.
Nasledujúce mesiace bol vyvíjaný veľký tlak z Ríma na Lutherovho
mecenáša a ochrancu Fridricha
Múdreho. Žiadali, aby spálil Lutherove knihy a vydal ho do Ríma, ale
neurobil tak. Podporu Lutherovi
poskytli aj ďalší nemeckí šľachtici.
Bolo to aj v podobe ochrany niekoľko desiatok mužov.
Na politickej scéne sa toho mlelo
tiež dosť. Rímskym cisárom sa stal
proti vôli pápeža Karol I. Španielsky, ktorý vládol pod menom Karol
V. Zdedil však vážny problém, mal
podpísať bulu Exsurge Domine proti Lutherovi, čím by sa mohla šíriť
po Nemecku. Aby sa trochu vzoprel
Rímu, vyzval Fridricha Múdreho,
aby priviedol Luthera na snem do
Wormsu. Z Ríma medzitým prišla
ďalšia bula s názvom Decet Romanum Pontificem, v ktorej stálo, že
každé územie a každá farnosť, ktorá
ochráni Luthera, je pod kliatbou.
Celé Nemecko sa vzbúrilo. Ľudia
pokrikovali Luther, Luther!, alebo
kričali smrť Rímskej kúrii! Nemecké kniežatá žiadali cisára, aby zvolal dišputu a aby sa Luther mohol
obhájiť. Luther dostal príležitosť
prehovoriť vo Wormse.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Jaro Petro
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Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor
 S radosťou môžeme oznámiť, že voľba generálneho dozorcu Jána Brozmana

nadobudla platnosť a tak isto aj voľba generálneho biskupa Ivana Eľka. Ďakujeme Pánu Bohu, že vypočul naše modlitby.
 Budúci rok nás v lete čaká výlet „Lutheráni pri moru“. Prihlásilo sa nás dosť
a tak nás čaká spoločná dovolenka.
 V nasledujúcom štvrťroku by sme znova dali priestor našim talentom. Máme
v našom zbore ľudí s rozličným obdarovaním. Ak to nazveme biblicky, sú to naše talenty, ktoré máme
od Boha. Radi by sme im dali priestor na našich bohoslužbách. Nie je to o vychvaľovaní či vystatovaní
toho čo dokážeme, je to o tom, že tieto dary dostávame na službu iným. Takže môžete začať cvičiť
a chystať sa na avizovanú nedeľu.
 Keďže voľba predsedníctva nadobudla platnosť, čaká nás budúci rok inštalácia predsedníctva našej cirkvi. Myslím, že tak ako sme Janka Brozmana podporovali v tom ťažkom duchovnom zápase, v ktorom
trpezlivo čelil mnohému zlu, tak mu svoju podporu vyjadríme aj tým, že pôjdeme na jeho inštaláciu. Čas
a miesto sa dozvieme neskôr.

Blahoželáme!
1.1.2019 – 31.3.2019

50 rokov
Miloslav Macko, Trebejov 58
65 rokov
František Bašista, Kysak 68
Jozef Ilenin, Lemešany 364
Viera Martonová, Kysak 155

75 rokov
Rastislav Eštvaník, Kysak 22
Ján Ferenc, Obišovce 79

70 rokov
Jozef Brincko, Drienovská Nová Ves 158
Ján Kostelník, Kysak 26
Emília Šimočková, Drienovská Nová Ves 68

80 rokov
Ľudmila Ivančinová, Drienovská Nová Ves 92
Alžbeta Káčerová, Kysak 100

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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Víkendovka na Liptove
Tohtoročná mládežnícka víkendovka sa konala v Liptovskom TrnovMládežnícke okienko :-) ci, neďaleko Liptovského Mikuláša. Keďže
počasie bolo nepriaznivé, veľa času sme trávili dnu. Ale napriek tomu nám bolo,
ako vždy, dobre. Keďže máme v našom zbore dva ročníky
konfirmandov, bolo nás okolo 30.
Už dlhší čas na mládeži preberáme život mladého kresťana,
preto téma našej víkendovky nebola iná. Hlavná téma bola
Kresťanský Starter Pack (základný balíček). Učili sme sa o
základných veciach, ktoré sú potrebné pre život kresťana.
Prvou témou bolo rozhodnutie sa pre život s Kristom, potom spoločenstvo, praktické samoštúdium Biblie a modlitby. V nedeľu sme navštívili bratov a sestry v miestnom
zbore. Aj keď cestovanie vo vlaku trvalo dlho, bol aj to
požehnaný čas na rozhovory a spánok.
Aj touto cestou chceme poďakovať M. Galovej a br. Farárovi za výbornú kuchyňu 
Matúš Petro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milé deti 
O chvíľu oslávime narodeniny Pána Ježiša. Hurá! Prišiel na tento svet,
porazil smrť a získal pre nás večnú záchranu. Znie to skvelo a zároveň
veľmi jednoducho, i keď pre Pána Ježiša to počas Jeho života na zemi
niekedy vôbec jednoduché nebolo. Čo všetko musel urobiť, je stručne
zhrnuté vo veršoch v liste Filipským. Presnú adresu veršov nájdete tak,
že spočítate jednotlivé perníky na stromčeku a ich počet zapíšete na
vyznačené miesto. Potom podľa tých veršov odpovedajte na tieto 3
otázky:
Komu bol Pán Ježiš rovný? ___________________________
Komu sa stal podobný? ______________________________
Kto má pokľaknúť a vyznávať, že Kristus je Pán? _________
_________________________________________________

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

Biblia - ako na to?
Mnohí z nás si Bibliu čítame spoločne na službách Božích, na večierňach/biblických hodinách, na skupinkách alebo
v rôznych iných spoločenstvách, čo je pre život kresťana veľmi prospešné a potrebné. Pomáhame si navzájom, ak nerozumieme
niektorému z biblických textov, alebo sa zdieľame o tom, ako k nám slová z Biblie prehovárajú. No pre kresťanský život je veľmi potrebné aj biblické samoštúdium.
Táto téma bude skôr taká praktická. Budeme si odpovedať na pár otázok, cez ktorých odpovede sa naučíme, ako si máme
čítať Bibliu.
ČO ČÍTAŤ?
Čím začať? Stará zmluva hovorí o tom, že Boží ľud potrebuje záchranu. Touto záchranou je práve Ježiš, ktorého život je
opísaný v Novej zmluve, konkrétne v evanjeliách. Tam treba začať. Poznať život Ježiša. Nová zmluva je aj to, čo teraz žijeme.
AKO NA TO?
Tu si povieme zopár krokov, ktoré sú potrebné pri čítaní Biblie.
1.) Nájdite si čas! – Najpodstatnejšia vec. Brat farár raz na biblickej hodine hovoril o tom, ako je v dnešnej dobe pre nás
(Pokračovanie na strane 5)
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(Pokračovanie zo strany 4)

problém nájsť si čas na to, aby sme sa stíšili, stíšili všetko okolo
seba a nechali naše myšlienky prúdiť. Nechali Pána Boha k nám
hovoriť. No okolo nás je hluk. Či už je to len rádio, ktoré nám
hrá niekde v pozadí alebo mobil, keď nám niekto stále volá, píše,
možno z práce. Je toho okolo nás mnoho, čo nám bráni si sadnúť
a stíšiť sa. No Pán Boh nás do toho volá. Nie je to len o tom, že
večer keď sa chystám spať si rýchlo prečítam nejaký Žalm
a možno aj pri ňom zaspím. Ja som sa vždy čudovala, keď nejaký
starší mládežníci alebo starší kresťania hovorili o ich stíšeniach –
niektoré trvajú aj polhodinu alebo hodinu. Vždy to bolo pre mňa
nepochopiteľné, čo tak dlho robia. Veď stačí niečo si prečítať,
pomodliť sa a za 10 minút to mám vybavené a môžem pokračovať ďalej v čom potrebujem alebo idem spať. Ale presne takto to
byť nemá. Pán Boh k nám chce prehovárať. Chce nás učiť, napomínať, potešovať, hovoriť k nám. A na to potrebuje čas.
2.) Modlite sa! – Modlite sa za to,
aby vám Pán Boh otváral srdce pre to, čo
vám chce povedať. Aby ste rozumeli
tomu, čo čítate, aby ste sa sústredili na
to, čo čítate.
3.) Čítajte si to (aj) viackrát! – Niekedy sa stane, že si prečítame text, ktorému
vôbec nerozumieme. My v škole, na
literatúre keď si čítame nejaké básne,
mnohokrát im hneď po prvom prečítaní
neporozumieme, tak nám naša profesorka vždy hovorí, aby sme tie básne čítali
znova a znova. Pomaly nám to bude
zrozumiteľnejšie, prídeme na to, ako sa hovorí, co chtěl básník
říci.  Tak je to aj pri čítaní Biblie. Nie vždy to, čo čítame, bude
pre nás ľahké na pochopenie. No treba si to čítať viackrát, znova
a znova. Nie sa hneď vzdať, lebo tomu nerozumieme a Pán Boh
dnes asi k nám prehovárať nechce. Ak však stále nerozumiete,
spýtajte sa niekoho z kostola, brata farára alebo kohokoľvek,
napr. na skupinke. Aj od toho je predsa spoločenstvo 
4.) Pýtajte sa otázky! – Po prečítaní textu/príbehu z Biblie si
klaďte otázky. Aké? Odpoveďou na to bude časť z veršov zo


Skutkov apoštolských, 22.kapitoly, najprv 8. a potom 10. verš.
„A spýtal som sa: Kto si, Pane?“ (8.verš) – Čo tento text,
ktorý som si prečítal hovorí o Pánu Bohu? Čo sa z tohto textu
môžem naučiť o Pánu Bohu?
„I povedal som: Čo robiť, Pane?“ (10.verš) – Ako to, čo
som si prečítal môžem aplikovať do svojho života?
Na tieto otázky sa pýtajte po prečítaní textu. Aby to nebolo
ako v podobenstve o rozsievačovi a štvorakej pôde – aby nepadlo
to, čo si prečítate na kraj cesty.
5.) Modlite sa znova! – Toto je posledný krok, ktorý nás vyzýva, aby sme sa modlili znova. Za to, aby nám Pán Boh pomáhal žiť to, čo sme si prečítali z Biblie.
KEDY?
Čas, kedy si budete čítať Bibliu je na vás. Podstatné je, aby
ste si ho našli.
Ja teraz druhý rok hrám na violončele. A niekedy
som mala týždeň, kedy som nehrala. Samozrejme,
že učiteľka na to hneď na hodine prišla a povedala
mi, že keby som každý deň pocvičila aspoň 20-30
minút, úplne inak by to vyzeralo na hodine
a rýchlejšie by som sa aj naučila piesne. Nájdite si
aspoň tú polhodinku každý deň. Či už to bude ráno,
na obed, večer, ...nech je to ale úprimne. Nie preto,
lebo mi to niekto prikázal, nie preto, lebo musím,
nie preto, lebo by sa patrilo. Ale preto, lebo chcem.
Chcem, aby ma Pán Boh učil, chcem mu dovoliť ku
mne hovoriť, chcem s Ním budovať vzťah.
Nájdite si čas, kedy budete len vy a On. Nikto a nič
iné. Žiaden televízor, ani rádio, ani mobil alebo ľudia okolo vás.
Stíšte sa. Otvorte si Bibliu. Len vy a Pán Boh.
Pán Boh s nami chce hovoriť. V jednej mládežníckej piesni sa
spieva: „...nemôžem ti hovoriť, keď nie si so mnou, nedopočuješ
môj hlas...“ (Pieseň: Si môj chrám). Pán Boh s nami nemôže
komunikovať, ak ho nepočúvame. Stíšme sa, stíšme všetko navôkol a otvorme svoje srdce Jemu.
Lenka Brozmanová

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

Milí dospeláci ☺
Správne odpovede nájdete v Prvej knihe Samuelovej.
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 chlebami?
4. Z ktorého 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 Nóbu?
8. Po kom chcel Saul, aby ho zabil, keď sa dozvedel, že jeho synovia sú mŕtvy?
9. Ako sa volala Saulova najstaršia dcéra?
10. Z akého rodu bol Abigailin muž?
11. Ako sa volal otec kráľa Dávida?
12. Dávid bol u filištínskeho kráľa, ktorý sa volal:
13. Z akého izraelského kmeňa pochádzal Dávid?
14. Dávid nechcel zabiť Saula pretože,
bol ............ Hospodinov.
15. Čo držal Dávid v ruke, keď predstúpil pred
Saula po tom, čo ho ušetril v jaskyni?
16. Dávid po tom, čo ho chcel Saul prvýkrát zabiť, býval v:
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Vtipy
Pán Boh chcel zistiť, ako rozmýšľajú
ľudia na zemi. Poslal anjela, aby urobil prieskum. Anjel priletel k jednému
Američanovi a pýta sa ho: Keby ti
malo byť splnené jedno želanie, čo by
si si vybral? Prial by som si aby všetci
ľudia žili v dostatku. Anjel letel
s rovnakou otázkou do Ruska
a položil ju jednému Rusovi. Ten si
prial, aby bol na celej zemi mier. Anjel si na to povedal, žeby bolo dobré
ešte zistiť aký názor majú ľudia
v nejakom menšom národe. A tak
priletel na Slovensko a pýta sa jedného náhodného človeka, čo by si prial
keby mu mohol splniť jedno želanie.
Slovák odpovedá: Ja by som si prial,
aby susedovi zdochla koza
-------------------------------------------Dedo príde k spovednici a priznáva
sa:
- Pán farár zhrešil som. Cez vojnu
som schovával na povale jedného
žida.
- Ale synu, to predsa nie je hriech,
pomáhať človeku, ktorý je iného vyznania.
- Ale Pán farár, ja som od neho žiadal 20,- korún za každý jeden deň.
- Nóó... To už až také pekné od vás
nebolo, ale nie je to až taký veľký
hriech.
- To sa mi uľavilo, pán farár. A nemal
by som mu už povedať, že vojna
skončila?
-------------------------------------------- Predstav si, minulú nedeľu som našiel pred kostolom peňaženku plnú
peňazí...
- A odovzdal si ju farárovi?
- Ešte nie... vieš, neviem sa rozhodnúť, či je to diablovo pokušenie, alebo či Boh vypočul moje prosby.
-------------------------------------------V rámci pastorácie pozve kňaz skupinu Rómov do kostola, aby ich zoznámil s reáliami. Prechádzajú kostolom a farár im vysvetľuje podrobnosti. Odrazu sa jeden z návštevníkov Dežko pýta:
- Pánko, a tam, na tem svatém obrázku je gdo?
- No predsa ten, čo nám dáva chlieb
náš každodenný - odpovedá farár.
Dežko sa obráti k svojej žene a hovorí:
- Vidíš, Eržika, to je pekár.

Gemerské guľky
(recept na cca 25 guliek)
Keďže onedlho bude sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, ponúkam vám recept na
gemerské guľky, ktoré sa na Gemeri varili hlavne v tento deň.
- 5 kg zemiakov, z toho:

- 2 kg vopred uvariť na tvrdšie
- 3 kg nastrúhať na jemné „pásiky“

- 1 vajce
- 750 g bravčového pliecka
- 300 g údeného mäsa
- 100 g slaniny
- 100 – 150 g oškvarky
- 3 - 4 strúčiky cesnaku
- 4 - 5 väčších cibúľ
- 3 - 4 PL masti alebo oleja
- majorán
- mleté čierne korenie
- soľ
- hladká múka
Na masti alebo oleji speníme 1 veľkú nakrájanú cibuľu. Pridáme pliecko, ktoré opečieme, osolíme, posypeme mletou červenou paprikou a rascou, podlejeme vodou
a udusíme do mäkka. Potom necháme vychladnúť
Uvarené zemiaky pomelieme spolu s 1 cibuľou.
Nastrúhané surové zemiaky vyžmýkame a dáme do väčšej nádoby, aby sme k nim
mohli pridať aj pomleté zemiaky. Pridáme vajce, soľ, trocha majoránky, mleté čierne
korenie, môžeme pridať aj kúsok škrobu zo zemiakovej šťavy (prípadne trochu hladkej
múky) a premiešame.
Vychladnuté udusené mäso, údené mäso, slaninu, oškvarky, cesnak pomelieme, dochutíme soľou, prípadne štipľavou paprikou alebo čiernym korením a dobre premiešame.
Na dobre pomúčenú dosku (podložku) ukladáme kôpky zemiakového cesta. V strede
každej urobíme dierku, do ktorej potom vložíme mäsovú guľku. Tvarujeme väčšie
gule, ktoré obalíme v múke.
Do hrnca si dáme zovrieť vodu, pridáme soľ, zahustíme múkou a uvaríme guľky. Keď
začnú „vychádzať“ hore, tak ich necháme povariť cca 5 minút. Vyberieme a ak ich
nejdeme hneď jesť, tak odložíme do tepla, napr. pod deku .
Na tanieri si guľky polejeme opraženou cibuľkou (na masti alebo oleji si opražíme
nakrájanú zvyšnú cibuľu, ku ktorej potom pridáme mletú červenú papriku). Môžeme
pridať aj kyslú kapustu alebo kečup. Dobrú chuť 
Zuzana Petrová

Žatva spevokolov
Aj v tomto roku sa dňa 28.10.2018 spevokol Pútnik zúčastnil na Žatve
duchovnej piesne v kostole v Budimíri. Tento ročník sa konal pod patronátom Košického seniorátu v spolupráci s KCA (Kultúrne Centrum Abova).
Doteraz sa tohto stretnutia spevokolov zúčastňovali iba spevokoly
z protestantských cirkevných zborov. Teraz tam bol Zbor sv. Cecílie
z Košíc, ktorý vznikol pri Dóme sv. Alžbety.
Podujatie viedol brat Dušan Havrila a hneď po privítaní a predstavení
hostí nasledovalo vystúpenie nášho spevokolu so štyrmi piesňami. Na základe 23. žalmu sa k nám prihovoril brat Jerguš Olejár – farár z Rožňavy.
Hovoril o tom, že v Knihe žalmov v Biblii je 150 piesní. Autorstvo sa pripisuje Dávidovi, ktorý sa snažil všetko vyjadriť piesňou. Veľmi príjemným
spestrením bolo vystúpenie speváckej skupiny z Rožňavy. Ďalej sa nám
ôsmimi piesňami predstavil Zbor Sv. Cecílie. Rankovský spevokol Spievajúce srdce zaspieval 3 piesne. Nasledovalo vystúpenie opernej speváčky
Márie Arkaiovej. O záver sa postaral spevokol Chválospev z Košíc šiestimi
piesňami. Už tradične bolo po skončení pripravené pohostenie a čas na rozhovory.
Chovanovci
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Evanjelizačný večer v Hankovciach
Vo štvrtok 8. novembra tohto roku krátko
po 16. hodine sme sa autobusom vypravili na
cestu do CZ Marhaň, konkrétne do fílie Hankovce. Okrem členov spevokolu Pútnik sa tejto
akcie zúčastnili aj viacerí členovia nášho zboru.
V tento večer sa začali evanjelizačné večery
pri príležitosti 80. výročia postavenia
a posviacky chrámu Božieho, ktoré mali vyvrcholiť v nedeľu posviackou bohoslužobných
nádob seniorom Gemerského seniorátu br. Radovanom Gdovinom, rodákom domáceho zboru.
Prítomných privítal a pozdravil domáci br.
farár Martin Chalupka – senior Šarišskozemplínskeho seniorátu a po úvodnej piesni
zaspieval spevokol Pútnik. Brat farár Jaroslav
Petro v príhovore na text Mt 9, 9-13 –
S hriešnikmi je a pije – hovoril o význame Večere Pánovej pre kresťanov, potrebe vytvárania spoločenstva s Pánom Ježišom Kristom. Spevokol Pútnik obohatil program aj druhým vystúpením. Prítomných oboznámil svojim zaujímavým životným príbehom –
vyznaním viery – zborový dozorca brat Ján Brozman. Po skončení pekného a požehnaného večera nasledovalo nespočetné množstvo
rozhovorov a informácií o živote v našich zboroch a občerstvenie, ktoré pripravili domáci.
JJ

Atmosféra
Po prečítaní titulu článku si dokážeme predstaviť, čo všetko
za tým je. Áno, budeme hovoriť o atmosfére Vianoc.
Dnes ľudia chcú zažiť atmosféru Vianoc, jedinečnú, krásnu,
príjemnú a neviem ešte ako rôznu v predstavách človeka. Chcú
rozsvietené ozdoby, pekné melódie, príjemných ľudí a ako to
poznáme, aj dobré jedlo. Nehovorím o tom, ako už dávno pred
Vianocami prebiehajú preteky nákupných centier so všetkým, čo
predpokladajú, že patrí k Vianociam. Ide tu len o tzv. biznis.
Ozaj, aká je atmosféra Vianoc v Los Angeles alebo v New Yorku? Alebo aká je atmosféra v Bratislave alebo v Košiciach, Prešove...? No a aká je, či bola atmosféra v Betleheme?
Pozývam vás teraz na prechádzku po Betleheme. Skúsme
rozmýšľať nad tým, ako išli mestečkom Jozef a Mária. Nikde
v ubytovniach nebolo miesto. Nakoniec skončili v maštali. Narodilo sa dieťatko, Ježiš. Maštaľ. Spasiteľ sveta v jasličkách na
slame. Aká to bola atmosféra? Porovnateľná s tou dnešnou, keď
už vieme, kto a ako sa narodil? Že to bol Pán Ježiš Kristus, ktorý
aj zomrel za nás na kríži. A atmosféra maštale? To je prostredie
nášho srdca. My ľudia dokážeme všetku tú atmosféru okolia

preniesť do svojich sŕdc a tak pozakrývať všetko to, čo môže
dokonca vypratať iba Ten, ktorý sa narodil v maštali - Ježiš.
Atmosféra Vianoc, to je narodenie Krista v našich srdciach.
Potom prejdete cez Los Angeles, New York, Bratislavu, Košice,
Prešov len tak s Kristom v srdci a bude to pekné, no jasne budete
vedieť, čo je pravá atmosféra Vianoc. Dar, ktorý si nikto nezaslúži, dar večného života, dar spásy, dar odpustenia hriechov. Nádej,
ktorá tu bude, kým Pán Ježiš nepríde druhýkrát. Všetko ostatné je
druhoradé, na vedľajšej koľaji. Práve atmosféra betlehemskej
maštale je dôležitá pre našu záchranu, pre náš život. Nesnažte sa
tú atmosféru zakrývať, ako sneh v zime pozakrýva všetko. No
jarné slnko všetko vyjaví. Tak aj svetlo nášho Pána osvecuje
všetky zákutia srdca, celú maštaľ. Len On dokáže, On jediný má
tú moc očistiť naše srdcia.
Prajem vám požehnané prežitie Vianoc, nech sa vám
v srdciach rozhojňuje Kristova láska, aby ste boli tými, ktorí
úprimne, z hĺbky nesú posolstvo evanjelia.
Ján Brozman, zborový dozorca.

Inštalácia Ľubomíra Pnakucha
V nedeľu 16.12.2018
bola v Evanjelickom
kostole v Lade inštalácia novozvoleného dištriktuálneho dozorcu
Východného dištriktu.
Inštaláciu vykonal Slavomír Sabol, biskup
VD.
Požehnané
a pokojné bohoslužby
obohatil Prešovský
spevokol, ako aj deti
z detskej besiedky domáceho cirkevného zboru. Ľubomír Pankuch je zborovým dozorcom Cirkevného zboru Nemcovce, kde pôsobí ako farár náš Peter
Székely.
Inštalácie sa zúčastnili predsedníctva piatich seniorátov, chýbal len seniorátny dozorca z Turčianského seniorátu a senior

z Tatranského seniorátu.
Prvým, kto pozdravoval a prial k voľbe v novej funkcii bol
brat Ján Brozman, ktorý tento post v cirkvi zastával 12 rokov.
Mohli sme všetci vidieť, že z funkcie v cirkvi sa dá odísť slušne,
s prianím všetkého dobrého novému bratovi, ktorý nastupuje na
jeho miesto. Novozvoleného brata pozdravil za seniorov Marián
Kaňuch, senior Turčianského seniorátu, potom pokračoval
v pozdravoch brat Dušan Cina, za zamestnancov biskupského
úradu a nakoniec to bol Peter Székely, za domáci cirkevný zbor.
Ľubomír Pankuch v ďakovnej reči spomenul, že to nebolo
príjemné zažiť hneď v úvode napadnutie volieb a rôzne útoky,
ale uvedomil si, že niekedy je jednoducho potrebné čakať a byť
trpezlivý. Vstupuje do tejto služby aj s určitými obavami, ale
mnoho ľudí ho oslovilo s tým, aby ak môže pomôcť, nech pomôže.
Novozvolenému bratovi prajeme veľa síl, trpezlivosti a múdrosti, nech ho Duch Boží vedie.
JP
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ja! Nikto mi nebude hovoriť, čo mám robiť. O svojom živote si
budem rozhodovať ja sám.
Radi vítame kráľa, ktorý je milým bábätkom v jasličkách.
Ktorý je tak bezbranný, že máme pocit, že by sme ho radi ochránili.
Tento svet s radosťou víta Vianoce... má ich rád.
Tento svet si privlastnil Vianoce a všetko, čo k nim patrí.
Tento svet miluje poéziu Vianoc, ich atmosféru, priateľstvá,
ktoré vyvolávajú darčeky, svetlá, hviezdy, koledy. Ale odmieta
toho, vďaka komu Vianoce sú. Apoštol Ján hovorí: „Prišiel
medzi svojich a vlastní ho neprijali“. To je realita aj dnešnej
doby a aj nášho srdca.
Aj my veriaci ľudia túžime po jeho požehnaní, po Božej
pomoci, po vypočutých modlitbách, po večnom živote. To však
ešte neznamená, že túžime aj po Darcovi, že hľadáme aj Boha,
že hľadáme toho nebeského Kráľa. Túžime po Jeho daroch,
Jeho požehnaní, ale kráľom svojho života chceme zostať my.
Máme radi Ježiša ako bábätko, nositeľa pokoja, radosti, svetla, odpustenia a nádeje. S dospelým Ježišom však občas máme
problém.

V každom srdci sa nachádza malý Herodes, ktorý chce vládnuť a cíti sa ohrozený vo chvíli, keď sa objaví alebo keď prehovorí ten Betlehemský kráľ. On totiž hovorí: Kto miluje svoj
život, svoje pohodlie, bezpečie... ten svoj život stratí. Vtedy sa
ten Herodes v nás vydesí!!! On predsa nechce strácať! Chce si
podmaňovať veci i ľudí.
Ten betlehemský kráľ pred svojou smrťou umyl nohy svojim
učeníkom a dodal: Ja, váš Majster, som vám dal príklad. Aby
ste aj vy činili takto. Aby ste sa milovali tak, ako som vás ja
miloval. Kto chce byť najväčší a najvplyvnejší medzi vami,
nech je najväčším služobníkom.
Keď takéto slová počuje ten Herodes v nás, je mu z toho zle,
chce toho nového kráľa odstrániť.
Milý brat, milá sestra, náš Nebeský Otec má na všetkých nás
jednu náročnú požiadavku. Bez ohľadu na to, v akej oblasti
pracuješ, alebo do akej školy chodíš, aký vek máš. Nechce, aby
v tvojom srdci vládol ten Herodes, ale aby v ňom vládol pokorný a slúžiaci kráľ, ktorého nám dal – Jeho syn Ježiš Kristus.
Preto nám ho na Vianoce daroval. Kráľ, ktorý víťazí nie násilím
a mocou, ale službou a láskou. Dovoľ, nech tento kráľ rozhoduje v tvojom srdci. Amen!
Dávid Bázlik

Rozhovor s novozvoleným dozorcom KOS Danielom Kobyľanom
Kedy a kde ste sa narodili?
4.8.1971 v Košiciach
Aké je Vaše vzdelanie, čím všetkým ste už prešli vo Vašom
živote?
V roku 1989 som zmaturoval na SOU – hutníckom v odbore
Mechanik – elektronik.
Potom som pokračoval na TU v Košiciach – Katedra Kybernetiky a umelej inteligencie. Po úspešnom ukončení štúdia
v roku 1994 som získal titul inžinier.
V rokoch 1994 – 1995 som v rámci Civilnej služby pracoval
ako sanitár v DD Barca, Košice.
V rokoch 1995 – 2000 som pracoval vo VSŽ ako technológ a neskôr
vedúci oddelenia MaRT .
V roku 2000 som vnímal Božie
povolanie ísť na plný úväzok pracovať
do CZ Košice. Najprv ako Diakon
mládeže, od roku 2008 ako Správca
majetku a spolu s manželkou sa venujeme práci s rodinami. Od roku 2013
pomáham ako dobrovoľník v práci
s bezdomovcami.
Čo Vás viedlo, aby ste kandidovali na post seniorátneho dozorcu?
Potreba, nevyhnutnosť a šanca.
POTREBA: oslovilo ma niekoľko
ľudí, aby som zobral zodpovednosť za
dianie v cirkvi a využil svoje obdarovanie, rozhľad a skúsenosti.
NEVYHNUTNOSŤ: uskutočniť zmenu štruktúry
v evanjelickej cirkvi a návrat k hodnotám prvých kresťanov:
osobná viera, učeníctvo, spoločenstvo, život skutkov lásky
a nesenia evanjelia.
ŠANCA: že je na to optimálny čas, naša cirkev je v kríze
autorít, vzájomnej dôvery a relevantnosti nesenia posolstva evanjelia svetu okolo nás. Význam slova kríza – fáza prelomu alebo
zvratu vo vývine ťažkej situácie, naznačuje, že sa rozhoduje o
smerovaní cirkvi buď k životu, alebo k smrti. Mám presvedčenie,
že sa môže niečo dôležité pre dobrú budúcnosť udiať v nasledujúcich rokoch.

Je to neľahké byť dozorcom. Aké sú Vaše predstavy o
vykonávaní tejto funkcie?
- byť so seniorom tandem, v ktorom sa vzájomne podporujeme,
- pomáhať budovať v CZ všeobecné kňazstvo neordinovaných
- vnímať špecifické potreby a poslanie jednotlivých zborov
a pomáhať v hľadaní ich napĺňania a praktických krokov k napredovaniu
- v dobe individualizmu hľadať formy a motívy pre spoluprácu medzi CZ v senioráte
Máte v Biblii Vami obľúbený text?
Obľúbených textov mám viac. Prvý,
ktorý som si podčiarkol v Biblii a ktorý
ma od môjho osobného obrátenia k
Bohu sprevádza je napísaný v Matúšovi
7, 21: Nie každý, kto mi hovorí: Pane,
Pane! vojde do kráľovstva nebeského,
ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského.
Ako sa pozeráte na dianie pred voľbami v našej cirkvi?
Ako na boj. A keby som pozmenil výrok klasika tak: keď rinčia zbrane, Zákon lásky mlčí. Alebo ako hovorí Kazateľ 3, 1 – 8 : Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu.
Pomáha Vám vo Vašej práci aj Vaša
manželka?
Áno. S manželkou sa poznáme už od mládežníckych čias
a odvtedy spolu slúžime a vzájomne sa podporujeme. Najprv to
bolo v práci s deťmi, neskôr s mládežou a v príprave misijných
akcií. Aj v čase, keď boli naše deti malé, až doteraz vedieme
stretávanie malej biblickej skupinky (s mládežníkmi, pracujúcou
mládežou a teraz s manželskými pármi). Vždy sme obaja vnímali
našu domácnosť ako otvorenú. Teraz sme v tíme práce
s rodinami v CZ Košice.
Za odpovede ďakuje Dušan Kosturko
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Modlitebný kalendár CZ Obišovce

Námety pre Vaše osobné modlitby
Modlime sa za nové predsedníctvo cirkvi a predsedníctva oboch dištriktov
 Trvalo to veľmi dlhý čas, kým prišla do našej cirkvi správa o tom, že voľby predsedníctva ECAV ako aj voľby v dištriktoch sú konečne právoplatné a noví ľudia môžu zasadnúť na svoje miesta. Tí ktorí sa snažili o
chaos v našej cirkvi a naťahovali čas rôznymi podaniami na súdy neuspeli. Všetci veríme a čakáme pokojnejšie časy, nápravu vzťahov a veríme, že sa napraví aj atmosféra na Generálnom biskupskom úrade. Takže
sme zase akoby na začiatku.
 Ale najprv je potrebné poďakovať Bohu za to, že k zmenám konečne došlo, že prišli noví ľudia, ktorí chcú
v našej cirkvi slúžiť a chcú ju viesť, veríme, lepším smerom. Nezabudnime na vďačnosť, pretože ten zápas
bol veľmi ťažký a priniesol mnoho zla. Niekedy som ani nedúfal, žeby sa to mohlo zmeniť. Stále nové útoky
a nové osočovania a ubližovania. Ľudsky by sme ten boj neboli ustáli. Vidím v tom Božie konanie, v ktorom
sa Pán Boh k nám priznal a vypočul naše modlitby. Patrí mu za to vďaka.
 Ďakujeme za nové predsedníctvo a vyprosujeme pre nich múdrosť v ich náročnej práci
 Modlime sa za to, aby vedeli robiť rozumné rozhodnutia, pretože konfliktov a rozbíjania už bolo v našej cirkvi dosť
 Od nového vedenia čakáme, že dá do poriadku ekonomiku cirkvi, už dva roky nebol prijatý rozpočet a ani
záverečná finančná závierka cirkvi, čakajú nás problémy s obsadzovaním prázdnych farárskych staníc, pretože farárov je málo a mladí ľudia o túto službu už veľmi nejavia záujem. Je potrebné zjednodušiť štruktúru
cirkvi a urobiť reštrukturalizáciu.
 Veľkým problémom ostáva stále Tranoscius a Evanjelický posol. Cestu, ktorú si zvolilo toto naše periodikum, už skoro nikto v cirkvi nechce, ale vedenie vydavateľstva to stále nechápe. To, že sa na budúci rok tak
rapídne zvyšuje predplatné Evanjelického posla spod Tatier, je dôkazom vážnych finančných problémov.
Ľudia v našej cirkvi už nechcú čítať takýto obsah, čo dávali najavo mnohými listami a pripomienkami, ktoré
nikdy neboli zverejnené a tak postupne predplatné odhlasovali. Teraz ubudnú ďalší, ktorí nebudú ochotní
zaplatiť zvýšenie cien. Otázkou je: v akom stave to vydavateľstvo teraz je? Aj tu sa treba veľa modliť. Čo
bude ďalej, ako postupovať?
 Modlime sa za to, aby sme vedeli vrátiť do našej cirkvi komunikáciu na úrovni veriacich ľudí. Musíme sa
znova naučiť komunikovať navzájom s láskou bez toho, aby sme niekoho odsúdili skôr, ako si vypočujeme
aj druhú stranu. Musíme skončiť s obviňovaním ľudí bez toho, aby sme vedeli, či je to pravda. Mnohých ľudí
sme odsúdili skôr, ako dostali príležitosť niečo vysvetliť či povedať.
 Modlime sa za to, aby sme vedeli zachovávať kresťanský princíp komunikácie. Ak ma niečo brat proti bratovi, má sa najprv stretnúť a rozprávať s ním, medzi štyrmi očami.
 Modlime sa za to, aby sme sa vedeli správne vyrovnať s minulosťou.
Modlime sa za ľudí, ktorý počas Vianočných sviatkov prežívajú pocity samoty
 Vianočné obdobie je veľmi zvláštny čas. Väčšina ľudí sa teší na sviatky, na svoje rodiny a blízkych, ktorí
prichádzajú domov, aby sa spolu stretli. Ale máme aj ľudí, ktorí práve teraz prežívajú najťažšie obdobie roka. Sú opustení a osamelí.
 Modlime sa za tých, ktorí prežívajú tieto chladné dni na ulici. Ak máte príležitosť im pomôcť, urobte to. Nie
je našou vecou skúmať, či si za to môžu sami alebo nie. Naša pozícia je iná, sme veriaci ľudia, ktorí majú
pomôcť doráňanému na ceste.
Modlime sa za chorých v našom zbore
 Máme mnoho tých, ktorí majú vážne zdravotné problémy. Aj keď nie je v našej moci uľaviť ich bolestiam,
predsa len môžeme prejaviť lásku, či ukázať náš záujem. Či je to pozdrav, alebo krátka návšteva. Dokáže to
potešiť človeka a povzbudiť v jeho situácii.
Čaká nás koniec a začiatok občianskeho roka
 Modlime sa za prípravu konventov a dobrých rozhodnutí v našom cirkevnom zbore
Modlime sa za naše rodiny a ich fungovanie
 Modlime sa za dobré manželské vzťahy, za múdrosť riešiť mnohé manželské konflikty
 Modlime sa za výchovu detí a duchovný vplyv počas ich dospievania
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Rozpis služieb Božích

23.12.2018

4. adventná

24.12.2018

Štedrý večer

25.12.2018

1. slávnosť vianočná

30.12.2018

2. slávnosť vianočná
Pamiatka mučeníka Štefana
Nedeľa po Vianociach

31.12.2018

Silvester

1.1.2019

Nový rok

26.12.2018

6.1.2019 Zjavenie Krista Pána mudrcom

13.1.2019

1. po Zjavení

20.1.2019

2. po Zjavení

18. - 25.1.
2019

Týždeň za jednotu kresťanov

27.1.2019

3. po Zjavení

3.2.2019

4. po Zjavení
+ Predstavenie Krista Pána

10.2.2019

5. po Zjavení

17.2.2019

Nedeľa Deviatnik

24.2.2019

Nedeľa po Deviatniku

3.3.2019

Predpôstna

10.3.2019

1. pôstna

17.3.2019

2. pôstna

24.3.2019

3. pôstna

31.3.2019

4. pôstna

7.4.2019

14.4.2019

5. pôstna (Smrtná)

6. pôstna (Kvetná)

8:00
Obišovce
9:30
Obišovce
17:00
Obišovce
8:00
Suchá Dolina
9:30
Obišovce
11:00
Drienovská Nová Ves
16:00
Lemešany
8:00
Trebejov
9:30
Kysak
9:30
Obišovce
18:00
Obišovce
21:00 Obišovce – zbor. miestnosť
9:30
Obišovce
8:00
Drienovská Nová Ves
9:30
Obišovce
11:00
Trebejov
8:00
Kysak
9:30
Obišovce
11:00
Drienovská Nová Ves
14:00
Suchá Dolina
8:00
Lemešany
9:30
Obišovce

+ VP
Detské bohoslužby
deti, mládež
spevokol

spevokol
Jer 31,15-17; Žid 2,11-13

Iz 42,1-4; Kol 1,15-19

Jer 17,12-14; Ef 1,7-14

spolu so zbormi Budimír, Opiná
miesta a čas spresníme
a ref. zborom Vajkovce

8:00
9:30
11:00
8:00
9:30
11:00
14:00
8:00
9:30
11:00
14:00
7:30
9:30
8:00
9:30
11:00
8:00
9:30
11:00
8:00
9:30
11:00
8:00
9:30
11:00
9:30
8:00
9:30
11:00
8:00
9:30
11:00
14:00
8:00
9:30
11:00
14:00

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

1Kr 5,1-4.9-15; R 1,16-17

filiálny konvent; Jób 38, 1-11; 2K 1,8-11
filiálny konvent
filiálny konvent; 4M 11,24-30; F 4,1-3

Raňajky pre presbyterov
Výročný zborový konvent
Iz 55.8-11; 1K 10,23-31

Veľp 8,6-7; 2K 5,18-20
Koncert našich talentov
Mich 7,7-9; Jk 1,12-15

Zach 3,1-5; 2K 12,7-10

Mládežnícke bohoslužby

Am 8,11-12; 2K 9,8-10

Pašie + VP
Pašie
Pašie + VP
Pašie +VP
Pašie +VP
Pašie +VP
Pašie
Pašie +VP

