
 

 

Vianočné sčítanie „1+1“ 

Milé sestry a bratia, 
peniaze vraj hýbu svetom, a práve kvôli nim Augustus uviedol 

na prvé Vianoce do pohybu celú ríšu. Sčítanie ľudu, ktoré priká-
zal a ktoré sa konalo raz za desať rokov, bolo impulzom k pohy-
bu mnohých rodín. Augustus ako cisár potreboval mať presný 
prehľad o počte daňovníkov a takto prognózovať finančné príjmy 
pre ďalšie obdobie. Nakoľko sa sčítanie odohrávalo v rodisku 
ľudí, na prvé vianočné sviatky boli mnohé rodiny spolu. 

V koľkých súvislostiach je tento obraz podobný dnešnej pred-
vianočnej dobe a bude podobný aj 
roku 2021, keď sa v našej krajine 
taktiež po desiatich rokoch uskutoč-
ní nové sčítanie obyvateľstva. 

Dnešný predvianočný moderný 
cisár uvádza do pohybu mysle ľudí. 
Peniaze aj dnes hýbu svetom a pred-
vianočný čas je pre mnohých ob-
chodníkov zlatou etapou roka.  Už 
od októbra sa nás snaží re – klamne 
a  market ingovo presvedč iť 
o dôležitosti rôznych vecí, ktoré vraj 
neodbytne patria ku skutočným 
Vianociam. Dnešný mediálny cisár 
diktuje, kam je nutné ísť, čo kúpiť, 
čo ponúknuť, a v akej zľave, aby to ľudí dvihlo zo stoličiek 
a jeho pokladnica sa naplnila. Ak je tvoja pokladnica prázdna, 
stačí sa zaúverovať a prežiť skutočné Vianoce. 

Pred Vianocami sa hýbe celý svet aj z iného dôvodu. Členovia 
rodín roztúlaní do rôznych kútov sveta, hľadajú svoje rodisko, 
aby v kruhu svojich najbližších prežili čas Vianoc ako sviatky 
rodiny. Určite, rodina je vzácny Boží dar, byť v jej kruhu počas 
Vianoc je vzácna chvíľa. Na Vianoce si jej hodnotu zvlášť uve-

domujeme. Ale prvé a skutočné Vianoce sa odohrali mimo po-
zornosti betlehemských rodín. Za ich dverami sa diali sväté veci, 
ktoré im unikli. 

Počas skutočných Vianoc sa totiž svet má zastaviť a vnímať 
pohyb Božieho sveta. Tento svet sa dal do pohybu, lebo Boh 
neprestal počítať s ľudským pokolením. Vianoce – to je sviatok 
Božieho sčítania ľudstva, kedy nám Boh jasne dokazuje, že 
s nami počíta, že naše životy, rodiny majú v jeho očiach hodnotu 
jeho Syna. Vianoce sú o poznaní, že Stvoriteľova ruka má spočí-

tané nielen naše vlasy na hlave, ale 
tá istá ruka v nás chce tvoriť 
a zrodiť nový život. Tento pohyb 
napĺňa Vianoce niečím pravým 
a skutočným. Vianoce sú preto 
svätou a tichou nocou, le-
bo v Betleheme sa svätý Boh odde-
lil pre nás ľudí. Vzdal sa svojej 
slávy a čistoty, aby zostúpil do 
našej nečistoty a špiny, do maštale, 
do skromnosti, aby nás obdaril 
hojnosťou pravých hodnôt. 
Toto vianočné obdarovanie nepre-
žili spiace rodiny, ale pastieri, ktorí 
v noci bdeli. Ľudia na okraji spo-

ločnosti, s ktorými nik nerátal. Ich nočné bdenie sa stalo mostom, 
ktorým vstúpila vianočná zvesť do ich života, zarezonovala v ich 
duši a zrodila z nich prvých vianočných ľudí. Narodený Kristus 
sa stal súčasťou ich života, a tak o nich začalo platiť 1+1. Už 
neboli sami, nepatrili len sami sebe, nemysleli len na seba, ich 
svet sa prestal točiť okolo nich. Na Vianoce našiel človek pravé-
ho Človeka splodeného z pravého Boha. Vianoce sú rovnicou 
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Lukáš 2,1 – 7: V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym 
vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z 
mesta Nazareta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa 
dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave... 



 

 

Na kávičke s Martinom  
Lutherom, doktorom teológie vo  

Wittenbergu 
 

Posledné roky života väčšinu otázok, 
ktoré sa na neho valili, riešil Luther koreš-
pondenciou. V týchto posledných rokoch 
vznikla tretina jeho listov, ktoré spolu 
tvoria štyri rozsiahle zväzky. Napriek 
veku ho neopúšťal humor, ale vedel sa aj 
často nazlostiť, hlavne pre vieroučné veci 
a nepochopenie a prekrúcanie Biblického 
slova. Takýto hnev ho poháňal až do kon-
ca života. 

Veľkou pomocou bola pre neho man-
želka Katka. V podstate sa starala o chod  

Posmrtný portrét M. Luthera v Zámockom 
kostole vo Wittenbergu 

 
celej domácnosti a spravovala majetok 
a všetky financie. Keď sa Luther na konci 
života lúčil, všetko odkázal svojej man-
želke, nie najstaršiemu synovi, ako to 
bolo v tej dobe zvykom. Hovoril, že mat-
ka bude najlepším strážcom svojich detí. 

Faktom je, že ani ich manželstvo neo-
bišli konflikty. Kataríne sa nikdy nepáči-
lo, keď Luther vysvetľoval, že podľa pís-
ma by si mohol zobrať aj viac ako jednu 
ženu za manželku bez toho, aby prestúpil 
Boží zákon. Ona mu to vrátila s tým, že 
ak by to spravil, tak sa ona vráti do klášto-
ra a on sa bude musieť postarať o všetky 
ich deti. Katarína neustále vzdorovala 
jeho neuváženému rozdávaniu, čo by 
určite viedlo ku krachu ich rodiny. Luthe-
rovi spolupracovníci mu radili, aby ako 
hlava rodiny zakročil v týchto veciach 
ráznejšie, ale Luther povedal, že sa neub-

ráni ani jej požiadavkám, ani jej slzám. 
Pre Luthera bola veľmi dôležitá  viera 
a čisté svedomie. Mnohé jeho reakcie sa 
nám môžu zdať prehnané alebo cez čiaru, 
ale aj toto bol Luther. Dokázal byť veľmi 
kritický k ľuďom, ktorí prekrúcali slová 
evanjelia, dokázal hrubo nadávať a zlostiť 
sa, keď ľudia tvrdohlavo obhajovali svoje 
postoje, ale nebolo to v súlade s Božím 
slovom. 

Luther si uvedomoval, že už nie je 
najmladší ani najzdravší. V júni 1545 ho 
premohol hnev a odišiel nazlostený 
z Wittenbergu s tým, že sa už do mesta 
nikdy nevráti, pretože ľudia neprijímajú 
evanjelium. Nakoniec ho k návratu preho-
voril iba kurfirst. Keď v novembri dokon-
čil prednášky ku knihe Genezis, napísal: 
„Nech sa Boh zmiluje a pošle po mne 
iných, ktorí to urobia lepšie. Už na viac 
nemám síl. Modlite sa za mňa, aby mi 
Boh daroval dobrý a požehnaný koniec.“ 

 Na konci života sa Luther zamiešal do 
sporu troch súrodencov a zároveň grófov, 
ktorí spravovali mesto Mansfeld a okolité 
oblasti. Bolo to malé grófstvo, ale tu žili 
a podnikali Lutherovi súrodenci 
s rodinami, ktorí prevzali rodičovské pod-
nikanie. Medzi grófmi, ktorí sa neustále 
handrkovali, hrozil vojnový konflikt. To 
ohrozovalo Lutherových súrodencov 
a hrozilo, že im daňové zákony pre spory 
grófov úplne zlikvidujú podnikanie. Hlav-
ne kvôli rodine sa do tohto vyjednávania 
o zmier zapojil Luther. Niekoľko krát tam 
poslal Melanchtona, ktorému vyjednáva-
nie nevyšlo. Nakoniec do toho vstúpil 
Luther. Vyzval grófov k stretnutiu, na 
ktoré sa aj osobne vybral. Ochotu stretnúť 
sa najprv prijal len najmladší gróf. 
V januári 1546 sa Luther so svojimi syn-
mi vydal do Mansfeldu, aby tam pomohol 
vyriešiť spor. Cesta bola v tej dobe kom-
plikovaná. Museli ostať dlhší čas v Halle, 
pretože rieka Sála bola rozvodnená 
a nedalo sa cez ňu prejsť. Ale aj vyjedná-
vania v Eislebene boli ťažké. Grófi si so 
sebou priviedli právnikov a tým Luther 
nedôveroval. Chcel tú vec riešiť nábožen-
ským spôsobom a viesť bratov k pokoju. 

Luther nakoniec v polovici februára 
doviedol grófov k zmiereniu, dokonca sa 
zhodli na založení a financovaní školy pre 
chlapcov a pre dievčatá v Eislebene. 

Ako bolo zvykom, po uzavretí dohody 
Luther ukončil vyjednávanie kázňou. 
Kázal na text z Matúša 11,25-30, ale po-
čas rozprávania mu prišlo zle, ospravedl-
nil sa a odišiel. Počas ďalších dvoch dní 
ostal ležať vo svojej izbe. Vždy pri ňom 
niekto bol. Jeho stav sa nezlepšoval, ale 
ani nezhoršoval, aspoň tak sa to na prvý 
pohľad zdalo. Akoby po podpísaní všet-

kých papierov len oddychoval. Druhý deň 
večer sa mu rozbúšilo srdce, ale podali 
mu lieky od osobného lekára grófa Al-
brechta. Vyzeralo, že lieky zabrali 
a Luther zaspal. V noci okolo jednej hodi-
ny sa náhle zobudil a zakričal: Pane Bože, 
táto bolesť je nesmierna. Som si istý milý 
doktor Jonas, že tu, kde som sa narodil 
a bol pokrstený, aj zomriem.  K posteli 
prišlo viac ľudí a snažili sa ho potešovať, 
ale on len opakoval: Lebo tak Boh milo-
val svet, že svojho jednorodeného syna 
dal... 

Doktor Jonas tušil, čo sa stalo a tak 
Luthera pri odriekaní prerušil a opýtal sa 
ho: Chceš sa pri svojej smrti držať Krista 
a učenia, ktoré si učil? Luther 
s posledných síl zakričal: Áno! Okolo 
tretej hodiny ráno Lutherovo srdce dotĺk-
lo. 

Vo vrecku Luthera sa našiel zdrap 
papiera  na ktorom stálo: „Nikto nech si 
nemyslí, že má záľubu v Písme, až keď 
nebude viesť zbory s prorokmi počas 
stoviek rokov.“ Pri tom bola poznámka: 
„Hoc est verum. Wir sind alle Pat-
tler.“ (To je iste pravda. Všetci sme žob-
ráci.) 

Ešte v to ráno boli Lutherove pozostat-
ky prenesené do najväčšieho kostola 
v Eislebene. 20. februára 1546 mŕtve telo 
zabalili do bielej plachty, naložili na voz 
a v sprievode 50 jazdcov sa vybrali do 
Wittenbergu. Cesta trvala dva dni. Keď 
dorazili do Wittenbergu, pred bránami 
čakala najbližšia rodina, farári, profesori 
a mestská rada. Pohrebný sprievod prešiel  

Hrob M. Luthera v Zámockom kostole vo Wit-
tenbergu 
 
do Zámockého kostola, kde bol pohreb. 
V Zámockom kostole nakoniec uložili aj 
Lutherove pozostatky. Je tam až dodnes 
a kto sa postaví na kazateľnicu, bude stáť 
hneď vedľa Lutherovho hrobu. 

Spracované podľa knihy Jamesa M. 
Kittelsona. 

 
Jaro Petro 
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Blahoželáme! 
 

1.1.2021 – 31.3.2021 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Jarmila Gumanová, Lemešany 90 

Vlasta Vantová, Kysak 90 

60 rokov 
Miroslav Hajduk, Kysak 389 

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

55 rokov 
Miroslav Balla, Obišovce 105 
Jaroslav Pudelka, Trebejov 33 

70 rokov 
Jaroslav Cibuľák, Obišovce 118 

65 rokov 
Vladimír Hajduk, Kysak 21 

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

85 rokov 
Milan Kollár, Kysak 85 

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

 Rozpis bohoslužieb je aj na ďalší štvrťrok napísaný tak, aby sme mohli mať na bohoslužbách 
väčšie rozostupy a aby sme sa vošli do našich kostolov. Myslím, že už väčšina z nás čaká na 
vakcíny a na to, kedy sa celá táto epidémia zastaví, alebo aspoň radikálne obmedzí. Je ťažké 
odhadovať, ako to bude po sviatkoch a po Novom roku. 

 Čaká nás každoročný modlitebný týždeň za jednotu kresťanov, ale aj výročný konvent, no je 
veľmi ťažké povedať, aká bude celková situácia. V marci je v pláne evanjelizácia ProChrist, 
ktorá mala byť tohto roku a už sa niekoľkokrát presúvala. Záleží na tom, ako sa vyvinie epide-
miologická situácia. 

Na začiatku roka sme mali Koncert našich talentov, ale to sme boli všetci v jednom kostole a čaká nás výročná konfirmácia, ale aj 
tú musíme presunúť do času, keď nebudeme obmedzovaní počtom. 

 Rozpis bohoslužieb je napísaný optimisticky, ale budeme musieť rešpektovať aj celú epidemiologickú situáciu. Ak bude možné, 
budeme sa snažiť v zbore mať všetky naplánované akcie. 

Online prenos bohoslužieb na 1. slávnosť vianočnú: 
Táto akcia potrebuje podrobnejšie vysvetlenie. Myslím si, že všetci viete, že na 1. slávnosť vianočnú budeme mať z nášho zboru 
priamy prenos na STV 2 o 10:00 hod. Po porade s presbytermi sme rozhodli, že požiadame členov spevokolu (kvôli spevu) 
a presbyterov, aby boli v kostole na nahrávaní spolu s rodinnými príslušníkmi. V kostole môže byť približne 70 ľudí. Nemôže ich byť 
viac a nie je dobré, aby ich bolo menej, pretože to nevyzerá v televízii dobre, keď je kostol prázdny (odporúčanie STV). Nechceli by 
sme sa nikoho dotknúť tým, že mu v tak veľký sviatok neumožníme prísť na bohoslužby a bolo by nepríjemné tým, ktorí prídu do 
kostola, povedať, že sa nezmestia a musia ísť domov. Preto sme urobili to rozhodnutie a dali priestor spevokolu a presbyterom. Popri 
tom budú bohoslužby ráno o 8:00 v Kysaku. Prosím Vás o pochopenie a prijatie tohto rozhodnutia. 
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Posledný pojedač hriechov - recenzia 
 

Príbeh o utrpení, hľadaní a vykúpení, príbeh od začiatku na-
pínavý.  

Cadi - 10 ročné odvážne dievča, čo stratilo lásku matky, má po-
trebu nájsť niekoho, kto by ju zbavil hriechu, ktorý ju ťaží vo dne, 
v noci. Napriek zákazom ide za svojim cieľom. Nebudem tu opiso-
vať celý príbeh. Prečítajte si ho. Pre mňa z tejto knihy vyplývajú 
dva postrehy: 

1. - že sme ako ľudia veľmi ovplyvniteľní a manipulovateľní, 
necháme sa ovládať tradíciami a svetom a neriešime, prečo je to 
tak, podstata nám uniká 

2. - jedine v Kristovi máme milosť a odpustenie hriechov, ak 
však činíme úprimné pokánie. 

Prajem vám požehnané chvíle pri čítaní tejto knihy. 
 

Zuzka Brozmanová 

čítam - čítaš - čítame... 

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

Ahojte, deti ☺ 
 

Ani sme sa nenazdali a máme tu ďalší Pútnik. Všetko v tomto období je však trochu iné ako to bývalo, lebo stále je tu 
pandémia a vyzerá, že tak skoro od nás neodíde. Celé to znie tak beznádejne a smutne, ale my môžeme mať napriek 
tomu veľkú radosť aj nádej – skutočnú a nekonečnú radosť a nádej v Pánovi Ježišovi a môžeme s Ním osláviť narodeni-
ny. Inak, ale zároveň stále rovnako, pretože o tom sú Vianoce.  
Tentokrát mám pre vás 2 úlohy: 
 
1. úloha je dvojitý adventný kalendár. Vašou úlohou bude podľa poradia čísel v prvom kalendári zoradiť písmenká 
z druhého kalendára (každé číslo má na rovnakom mieste v druhom kalendári písmeno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledok: __________________________________________________________________________ 
 
2. úloha je veľmi praktická. Je to 5 výziev, ktoré môžete počas prázdnin splniť (inšpiráciou pre výzvy je prípravný tím 
detskej besiedky v Prešove). 
 

Povedz svojim rodičom, ako veľmi ich máš rád 
Opýtaj sa rodičov, či im môžeš s niečím pomôcť (napr. v kuchyni, v dielni, ...) 
Zahrajte si obľúbenú hru tvojho súrodenca/tvojich súrodencov 
Urob radosť svojmu súrodencovi/svojim súrodencom niečím, o čom vieš, že ho/ich poteší 
Zavolaj starým rodičom (ak s vami nebývajú) a povedz im, že ich máš rád 

 
Po splnení si môžeš štvorček zaškrtnúť  
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Bratia a sestry, 
na jeseň 2019 prijal parlament zákon o podpore činnosti cir-

kví. Zároveň vláda prijala opatrenie na automatické zvyšovanie 
minimálnej mzdy. Výška štátneho transferu nedokáže pokryť 
nároky na zvyšovanie miezd farárov a pokrytie celej spoločnej 
služby cirkvi; teda náklady na naše spoločné projekty, progra-
my, podujatia, činnosť výborov a orgánov cirkvi, réžiu biskup-
ských úradov, platy zamestnancov ústredia a náklady na stravné 
lístky duchovných. Zodpovednosť za pokrytie celých nákladov 
na svoju činnosť nesú cirkvi samy. 

K tomu je tu minimálne tridsať rokov oprávnene znejúci hlas 
duchovných, že si zaslúžia slušné platy a dôchodky. Zistili sme, 
že ak by sme mali vyplatiť kapláno-
vi zvyšujúcu sa minimálnu mzdu 
a ostatným duchovným mzdu pri-
merane navýšiť, potrebovali by sme 
približne 1,5 milióna eur naviac. Čo 
bolo v možnostiach cirkvi urobiť, 
urobili sme už pre rok 2020. Potre-
bujeme však viac našich vlastných 
peňazí na dofinancovanie nákladov 
na činnosť cirkvi. Českobratskí 
evanjelici takéto dofinancovanie 
poznajú už 27 rokov. Rovnako 
evanjelici na Sliezsku, v Poľsku 
a Maďarsku. My sme zmeškali.  

Pripraviť v rámci jedného roka riešenie, diskutovať ho, vy-
svetľovať a motivovať k pridaniu sa, je jedna vec. Pripraviť ho 
v atmosfére malej občianskej vojny, ktorú máme v cirkvi, a byť 
komunikačne obmedzení koronou, je téma sama osebe.  

Prišli však obavy, ako cirkevné zbory unesú nároky na odvo-
dy do spoločného fondu. V celej nahote sa nám odkrýva fakt, že 
obrovské množstvo našich členov obmedzilo kontakt s cirkvou 
na zaplatenie cirkevného príspevku päť eur ročne. Mnohí ho 
neuhradia vôbec. Zbory zápasia s permanentným nedostatkom 
prostriedkov. Je to sprievodným znakom hlbokej krízy, ktorou je 
zasiahnutá naša cirkev. Netrvá rok ani desať rokov. Jeme trpké 
ovocie toho, na čo upozorňovali už naši otcovia. O to väčšia 

vďaka patrí tým, ktorí pochopili a s úplnou samozrejmos-
ťou finančne podporujú svoju milovanú cirkev. 

Súvislosti sú teda veľmi komplikované. Zostáva tu však naša 
cirkev, ktorá koná svoje misijné, katechetické a diakonické po-
slanie. Neskladá porazenecky ruky, naopak, chce ich dvíhať 
k väčšej aktivite! Potrebuje však viac peňazí pre svojich duchov-
ných. Jej orgány pracovali a pripravovali riešenie. Synoda upred-
nostnila návrh Združenia evanjelických duchovných, ktorý sa 
javí ako solidárny ku slabším. Začne platiť v roku 2021 a ak sa 
Fond finančného zabezpečenia ECAV začne korektne plniť, fará-
ri a celá cirkev pocítia jeho efekt.  

Áno, chápeme, že v našej cirkvi žije množstvo ľudí, ktorí 
nemajú nazvyš. Takí sú však aj v iných 
cirkvách a mnohokrát nás prekvapujú 
svojou dobročinnosťou. Každý môžeme 
premýšľať nad tým, koľko peňazí sme si 
dlhodobo zvykli vyčleňovať na svoj cir-
kevný zbor a svoju cirkev. Koľko pre 
seba, na svoj voľný čas a záľuby. A kto 
asi boli tí, ktorí náklady na činnosť cirkvi 
vždy nejako zatiahli za nás.  
Milí moji, keby išlo o zázraky. Ale ide 
možno o desať eur pre svoju milovanú 
cirkev naviac. Naši predkovia na ktorých 
sa odvolávame, mali neporovnateľne 
menej ako my. Čo by asi povedali na našu 

diskusiu a obavy? Dovoľujem si vás požiadať o Vašu trpezlivosť, 
pochopenie a vernosť. Bude to spočiatku možno bolieť, ale ve-
rím, že sa časom presvedčíme, že spoločný fond prináša dobré 
ovocie. Dokonca, že cez väčšiu finančnú zainteresovanosť aj viac 
osobne oceníme, čo naša cirkev žije a robí dnes. 

Čaká nás teda historicky jedinečná, nová skúsenosť. Nevzdaj-
me to, dokážme sa. Myslím na vás všetkých a na tie miesta a 
príležitosti, kde sme sa v tomto roku mohli stretnúť. Mám Vás 
rád a mám rád našu cirkev. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Bo-
žia a účastenstvo darov Ducha Svätého so všetkými nami! 

 
Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku  

1+1, ty a Boh, tvoje srdce a Božie srdce, Božie narodenie a tvoje 
prijatie, poznanie Boha a tvoja viera, slovo a telo – alebo – slovo, 
ktoré sa stalo telom, aby prebývalo medzi nami a v každom 
z nás. Túto rovnicu ohlasuje cirkev už tisícročia. 

Vianočné riziko však spočíva v tom, že si zameníme znamien-
ka, a že v mnohých rodinách je vnímané Božie plus ako veľké 
mínus. Potom platí: 1 - 1 = 0. Bez Boha sa totiž stávam prázd-
nym. Boh počíta s nami, len či my počítame s Ním. A to každo-
denne. Som vďačný Bohu, že život našej cirkvi je v mnohých 
oblastiach svedectvom, že Kristus sa stal súčasťou rodiny našich 
cirkevných zborov, kde sa pracuje so všetkými generáciami. 
Evanjelické školstvo sa procesom vzdelávania snaží nenásilne 
prinášať rôzne možnosti stretnutia s Kristom mladej generácii. 
Som vďačný za množstvo diakonickej práce a sociálnej pomoci 
tej generácii, s ktorou sa v dnešnej dobe už málo počíta. Službou 
lásky a konkrétnej pomoci je Kristova láska vnášaná do prostre-
dia samoty, ťažkých životných zápasov o telesné, či duševné 
zdravie. Prajem si však, aby sme s Kristom počítali aj v našich 
rodinách a manželstvách, aby cez pôsobenie jeho Ducha sa 
uzdravovali vzťahy, nachádzala cesta odpustenia, zmierenia, 
prinášania obetí a takto sme Ho ako vianočný dar prinášali do 
odľahlých kútov dnešného sveta. 

V priebehu februára 2021 sa v našej spoločnosti uskutoční 
sčítanie ľudí. Táto udalosť sa taktiež opakuje pravidelne každých 

desať rokov. Súčasťou sčítacích formulárov bude aj otázka  vie-
rovyznania. Aj tu sa ukáže, či v živote počítame s Bohom, či 
vianočné dieťa má alebo nemá miesto aj v našich rodinách. Bu-
deme stáť pred rozhodnutím, ktoré sa môže stať svedectvom 
okolitému svetu: s vyznaním alebo bez vyznania. Vianoce bez 
vyznania sú Vianocami bez Boha. Ak platí 1 - 1, potom centrom 
pozornosti a meradlom všetkých vecí je človek. Svet sa odvíja od 
jeho predstáv a túžob, ktoré v živote uznáva. Predstavy a túžby sa 
rodia z jeho ega. Lenže na tomto svete nie sme sami a náš život 
je denným stretom rôznych predstáv, záujmov a túžob. Preto sa 
náš svet stáva priestorom boja o prežitie. Vianoce sú však inou 
cestou, ktorú nám ukazuje Boh. Sú svedectvom, že pozemské nie 
je cieľom, ale cieľom je nebeské. A to nebeské chce prebývať už 
tu na zemi cez Božiu prítomnosť v nás. 

Nech aj budúcoročné sčítanie je pre nás príležitosťou ukázať 
okoliu, s kým v živote rátame. Tu nejde len o štatistické dáta 
a čísla, či o nový štátny zákon o financovaní cirkví, zmyslom nie 
je ani vytvoriť dojem kvantitatívnej väčšiny, s ktorou sa musí 
v spoločnosti rátať. V Božích očiach nie sme suché čísla ani šta-
tistické dáta, máme oveľa väčšiu hodnotu – hodnotu vianočného 
príbehu, ktorý sa udial aj kvôli nám. Boh s nami ráta, vyznajme 
s bdelosťou v srdci, že rátame aj my s Ním. Nech nám betlehem-
ské dieťa neustále pripomína skutočnosť, že Boh s nami počíta 
v časnosti, aj vo večnosti. 

Peter Mihoč, biskup VD ECAV 

(Pokračovanie zo strany 1) 

Čaká nás historicky jedinečná skúsenosť 
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Vtipy 
 

Diakon sa rozpráva s rabínom : 
- Počúvaj, a ty, ako diakon, si u vás 
veľmi vysoko postavený? 
- Ale kde, nado mnou je farár. 
- A ty môžeš byt farár? 
- Mal by som byť, čoskoro ma vy-
svätia. 
- A kto je nad farárom? 
- Dekan. 
- A ty môžeš byť dekan? 
- V podstate by to šlo. 
- A kto je vyššie? 
- Biskup. 
- A to môžeš byť biskup? 
- Teoreticky áno, ale je to nepravde-
podobné. 
- A kto je nad biskupom? 
- Väčšinou je to už priamo pápež. 
- Fíha, a ty by si mohol byť pápe-
žom? 
- Nuž, ako ti to vysvetliť, teoretic-
ky... 
- A nad pápežom už nikto nie je? 
- No, už len Pán Boh. 
- A to by si ty, ako katolík, mohol 
byť? 
- Čo si šialený, ako by som ja mohol 
byť Pán Boh? 
- No vidíš a od nás sa to jednému 
podarilo... 

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

Zomrie programátor a dostane sa do 
pekla. Po týždni Satan volá Pánu 
Bohu: 
- Čo za blázna si mi to sem poslal? 
Zničil mi všetky kotly, poškrtil všet-
kých čertov a už tri dni bezhlavo 
behá po všetkých chodbách pekla a 
reve: "Kde je prechod do druhého 
levelu?" 

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

Zomrie černoch a dostane sa k Svä-
tému Petrovi. Ten sa ho pýta: 
- Ako sa voláš? 
Černoch v obave, že v nebi sú rasis-
ti, odpovie: 
- Leonardo Di Caprio. 
Svätý Peter sa na neho pozrie, za-
myslí sa a ešte raz sa ho spýta, ako 
sa volá.  

Černoch znova: 
- Leonardo Di Caprio. 
Svätý Peter vytiahne mobil a volá 
Ježišovi: 
- Počúvaj prosím ťa, ten Titanic sa 
potopil alebo zhorel?  

Slová covid či korona  znejú okolo nás už takmer rok. Vírus - neviditeľná 
čiastočka znepríjemňuje život mnohým ľuďom na svete, napriek tomu, že sa 
mu bránia. Ja som bol jedným z tých, ktorí mu neodolali - bol som bez rúška v 
priamom styku s nakazeným. Začalo sa to na tretí deň po stretnutí únavou a 

bolesťou celého tela, 
kĺbov a zvýšenou tep-
lotou. Tá postupne 
klesala, no dovtedy 
nepoznanou bolesťou 
sa ozvala hlava. Každý 
pohyb, čo i len očí bol 
nepríjemný. Celková 
slabosť spôsobená i 
nechutenstvom k jedlu, 
občasné stavy úzkosti 
zvyšovali nezáujem o 
dianie okolo seba. Na 

desiaty deň sa objavili ťažkosti s dýchaním. Následný 6 dňový pobyt v ne-
mocnici, včas zachytený zápal pľúc a liečba mi pomohli sa z toho dostať. No 
nemyslím, že to bolo to hlavné, boli za tým vypočuté modlitby a pros-
by moje, i mojich blízkych, priateľov a známych, takže po 6 týždňoch mi PCR 
test potvrdil, že som  n e g a t í v n y.  Nebolo to obdobie veľmi príjemné a 
veľmi sa mýli ten, kto tvrdí že Covid  je len obyčajná chrípka. 

bohuznámy brat 

Ako som prekonal COVID 

Mám zviazané ruky, 
neviem si dať rady. 

Z dvorov na mňa hľadia 
len smutné pohľady. 

 
Čo mám, Bože, robiť, 

akú mám úlohu? 
Čo odo mňa chceš? 

Nasmeruj ma k tomu! 
 

Som skleslý na duchu, 
neviem ako ďalej, 
ako mám pomáhať 
v  tej dobe zúfalej! 

 
Nevedia to iní, 
vyššie postavení, 

ako zdvihnúť národ 
zo špinavej zemi. 

 
 

Daj mi jasnú myseľ, 
ten sedliacky rozum. 
K Tebe sa utiekam, 

riešenie mi posuň. 
 

Túžim byť potrebný, 
ako som bol dosiaľ. 

Niečo sa však stalo. 
Iba sám som zostal? 

 
Daj nám, Bože, vedieť, 

že stále si s nami. 
Nech nie sme mi osve 

skleslí a zúfalí. 
 

Viem, že vidíš koniec, 
vieš čo bude ďalej. 

Nech veríme tomu, 
čo máš pre nás v pláne. 

 
Tibor Lukáč  

Núdzový stav 



 

 

7 4/2020 

Bratia a sestry,  
„nálada prvého adventu“ nebola vôbec radostná, na-

opak, očakávania boli pochmúrne a pesimistické. Budúc-
nosť národa izraelského pod nadvládou Rimanov, pozna-
menaná duchovným úpadkom a vnútornými spormi, sa 
javila v temných farbách. Tí, čo úprimne očakávali zmenu, 
si zrejme hovorili: „Tu nám 
pomôže iba zázrak.“ 

A ten sa stal. Najprv pri kňa-
zovi Zachariášovi. Najväčšou 
túžbou jeho života bolo mať 
potomka. Ale on aj jeho man-
želka boli už starí. Napriek to-
mu neprestávali prosiť.  

A zrazu dostáva v chráme 
posolstvo priamo od anjela: 
„Neboj sa Zachariáš, lebo vy-
počutá bola tvoja modlitba; 
manželka Alžbeta ti porodí 
syna a dáš mu meno Ján.“ ( Luk 
1, 13). 

Zachariáš, šokovaný touto 
udalosťou, sa pýta: „Po čom to poznám?“ 

Rovnako neuveriteľná udalosť sa odohráva pri Márii. 
Anjel jej zvestuje: „Narodí sa ti syn a dáš mu meno Ježiš, 
bude synom Najvyššieho.“ (Lk 1, 31). Ona zarazená roz-
mýšľa, čo to má byť? Pýta sa anjela: „Ako sa to stane?“ 

 

Cítite ten rozdiel? V čom je odpoveď Zachariáša iná, 
ako Máriina?  

Áno, je to v postoji srdca, vo viere.  
Zachariáš sa pýta – po čom to poznám? Táto otázka 

vyjadruje pochybnosť – stane sa to vôbec? 
Mária sa nepýta, či sa to stane, ale ako. To je ten zásad-

ný rozdiel. V jej postoji je 
odpoveď veriaceho srdca. 
 
Možno si aj dnes hovoríme: 
situácia v spoločnosti, cirkvi, 
alebo moja osobná či rodinná 
je taká, že nám pomôže už iba 
zázrak. Ten zázrak sa naozaj 
stal a prišiel v Ježišovi Kristo-
vi. 
Odpoveďou na túžbu po zá-
chrane národa izraelského bolo 
Jeho narodenie, On je Zá-
chranca, Spasiteľ, v Ňom má-
me život.  
A On zázrak nového života 

ponúka každému z nás. Čaká na postoj nášho srdca, našu 
odpoveď. Skúsme sa pýtať nie s pochybnosťou, či sa tak 
stane, ale s vierou: „Ako sa to stane?“ 

                       
Ján Hroboň, biskup ZD 

 

Lebo Bohu nič nebude nemožné  

Rozhlasový prenos: Štedrý večer z Martina 24.12.2020; 
Rádio Regina o 16:04 
liturgovia: Milan Kubík, Paulína Šofranková, kantorka: 
Slávka Danielová 
piesne ES: 19, A 10, 5, 14, A 11, 60 
Televízny prenos: Štedrý večer zo Senca 24.12.2020; 
TA3 o 17:00 
Kazateľ: Tibor Jančík;  kantorka: Mária Neuszerová;  
piesne ES: 25, A 16, 11, 42, 60 

Televízny prenos: 1. sviatok vianočný z Obišoviec 
25.12.2020; Dvojka o 10:00 
kazateľ: Jaroslav Petro; kantorka: Zuzana Martonová 
piesne ES: 42, 34, A 13, 54, 35, A 14, 592 
Rozhlasový prenos z Dudiniec; 27.12.2020; Rádio Regi-
na o 9:05  
kazateľ: Michal Tekely; kantor: Michal Cmarko 
piesne ES: 37, 55, 36, 53 a A16 

Čo patrí medzi ovocie Ducha? Láska, radosť, pokoj, zhovie-
vavosť, krotkosť, dobrotivosť. 
a) Dobrotivosť 
b) Všetko 
c) Láska 
 
Doplň: __________ budeš __________ svojho ako seba 
samého. 
a) Milovať, blízkeho 
b) Milovať, blížneho 
c) Milovať, blížšieho 
 
Ničil niekedy Pavel cirkev Božiu?  
a) Áno 
b) Nie 
c) Nespomína sa 
 

Čo sa stane s tými, ktorí chcú byť ospravedlnení zo zákona? 
a) Kristus ich ospravedlní 
b) Budú úplne odlúčení od Krista 
c) Budú naplnení Duchom svätým 
 
Tvrdil niekedy Pavel: „nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo 
viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého 
vydal za mňa.“?  
a) Áno 
b) Nie 
c) Nepíše sa o tom 
 
Vystúpil Pavel niekedy proti Petrovi? 
a) Áno 
b) Nie 
c) Nespomína sa 

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

Milí dospeláci ☺ 
 

Milí lúštitelia, správne odpovede nájdete v Liste apoštola Pavla Galatským kresťanom. 
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Rozhovor s br. farárom Dušanom Cinom 

Išli ste do cirkevného zboru na pozvanie, alebo ste sa prihlá-
sili do súbehu? 

Cirkevný zbor v Púchove si hľadal od júna 2019 nového farára, 
predovšetkým oslovovali farárske manželské páry. Vedel som 
o tejto situácii v Púchove a tak som sa v závere roka 2019 ponúkol. 
Obratom prišlo pozvanie zo zboru, v januári 2020 som bol voleb-
ným konventom zvolený za zborového farára a 15. 2. 2020 som 
prevzal farskú agendu a oficiálne začal svoje pôsobenie v Púchove. 

 
Mohli by ste nám priblížiť život v cirkevnom zbore, kde 

pôsobíte? 
Púchovský evanjelický cirkevný zbor je rozsiahly, okrem sa-

motného mesta Púchov patria do neho okolité dedinky a obce – 
Nimnica, Beluša, Streženice, Lednické Rovne, Dohňany, Hoštiná, 
Mostište, Vieska-Bezdedov, Ihrište. Zborová kartotéka počíta oko-
lo 2400 členov, ale treba počítať s oveľa väčším počtom, pretože 
nie všetci evanjelici sú oficiálne zaregistrovaný v zbore. Ozvú sa 
poväčšinou až vtedy, keď treba krstiť, sobášiť alebo pochovať. 

Bohoslužobný život je sústredený na Púchov, kde je chrám 
Boží, iných chrámov na pôde zboru nieto, iba modlitebňa 
v Hoštinej. Služby Božie bývali iba 
v Púchove v nedeľu dopoludnia 
a večerné, jeden krát v mesiaci 
v modlitebni v Hoštinej, popoludní 
nešporné služby Božie po niekto-
rých dedinkách v kultúrnych do-
moch. 

Tento rok sme zaviedli ešte 
pred hlavnými službami Božími 
v Púchove každú nedeľu ráno aj 
pravidelné služby Božie v troch 
najväčších dedinách a popoludní 
nešpory. To preto, aby mali ľudia 
viac možností bohoslužobného 
vyžitia a častejšie prichádzali do 
kontaktu so svojim farárom. Žiaľ, 
pandémia koronavírusu nás 
v týchto našich plánoch výrazne 
brzdí a bohoslužobný život je ob-
medzený. 

 
Ako sa Vám darí spolupráca 

s mládežou? 
Od začiatku som sa začal zúčastňovať stretnutí mládeže aj do-

rastu, pokiaľ bolo možné konať tieto stretnutia. V júli sa nám do-
konca podarilo zrealizovať dorastový tábor vo Veľkom Slavkove 
a mládež sa pripojila koncom augusta k nášmu rodinnému táboru, 
ktorý sa konal v Telgarte. Pri tejto práci s dorastom a mládežou 
som vďačný za zodpovedných a horlivých spolupracovníkov, rov-
nako tak aj pri vedení detskej besiedky. Sám však cítim, že sa po-
trebujeme navzájom viac spoznávať, aby bola medzi nami väčšia 
dôvera. Ale tento koronavírusom rozkúskovaný rok nebol budova-
niu vzťahov vôbec naklonený. 

 
Rozmýšľate niekedy nad tým, že by ste sa vrátili na miesto 

riaditeľa BÚ? 
Nerozmýšľal som nad tým a ani na to nie je dôvod. 
 
Byť riaditeľom BÚ a byť zborovým farárom je rozdielna 

práca. Čo je náročnejšie a čo zaberá viac času? 
Myslím si, že to vždy záleží od miery zodpovednosti  každého 

človeka. Každá práca a služba môže byť náročná, ak človek cíti za 
ňu zodpovednosť. V pozícii riaditeľa BÚ som získal pomerne veľ-
ký prehľad o fungovaní štátnych inštitúcii – ako sú pamiatkové 
úrady, hygiena, okresné úrady, mestské úrady, VÚC, súdy. Rovna-
ko tak som aj na základe návštev v cirkevných zboroch – či už to 
boli kanonické vizitácie alebo moja osobná výpomoc - lepšie po-

chopil, s čím všetkým zbory zápasia, čo sú ich bolestivé i radostné 
miesta a s čím potrebujú pomôcť. Je pravda, že pri tejto takmer 
desaťročnej službe na BÚ som bol častejšie a viac v strese, pretože 
som väčšinou  musel manažovať – sledovať, plánovať a kontrolo-
vať súčasne niekoľko vecí naraz. Vo farárskej službe v tomto sme-
re sa cítim byť slobodnejší. 

 
Ako fungujete ako zbor počas týchto „nenormálnych“ pod-

mienok? 
Skôr iba prežívame – živoríme, pretože ako som už spomenul 

pri mládeži, mnohé stretnutia sa nemôžu konať. Aj účasť na služ-
bách Božích výrazne poklesla. Aj keď sú bohoslužby v určitých 
obdobiach povolené, tak mnohí ľudia sa stále boja navštíviť kostol. 
Ešte horšie je to so spoveďou a Večerou Pánovou. Ale začali sme 
už počas prvej vlny pandémie na jar vysielať online služby Božie 
cez YOUTUBE kanál (ECAV Púchov) a stále v tom pokračujeme, 
pretože to má dobrú odozvu. A tiež sme dohodli a zazmluvnili 
trvalú spoluprácu na preberanie a vysielanie našich evanjelických 
služieb Božích počas nedieľ a sviatkov s regionálnou televíziou TV 
POVAŽIE. Aj keď si za to budeme priplácať, predsa len sme si 

uvedomili, že televízny signál je do-
stupnejší pre širšie spektrum ľudí. 
Takmer okamžite sa nám vrátila pozi-
tívna odozva mnohých vďačných ľudí 
z evanjelického, ale aj katolíckeho 
prostredia.  
  
Navštevujete ešte svoj ,,rodný“ 
kraj? 
Náš rodný kraj (môj aj mojej manžel-
ky) je Východ a tak to vždy zostane. 
Už sme pôsobili v Hontianskom senio-
ráte aj na Liptove, ale korene máme na 
Východe a tie nepustia. Samozrejme, 
že nás to ťahá aj domov a pre-
to využívame každú príležitosť na 
návštevu a stretnutie so svo-
jimi blízkymi.  
 
Ako ste sa zžili s novými ľuďmi na 
novom pôsobisku? 
Ešte sme sa celkom nezžili, pretože za 
ten necelý rok v Púchove sme boli 

kvôli hygienickým opatreniam v súvislosti s ochorením COVID 
viac zavretí na fare ako medzi ľuďmi. Zatiaľ je to iba úzky okruh 
ľudí, ktorých sme mohli trochu viac spoznať, ale aj tak sme už 
stretli viacerých vďačných, obetavých a milých ľudí. A sme vďační 
za všetkých, ktorí nás s láskou prijímajú. 

  
Čo plánujete v zbore na Vianoce? 
O plánoch v súvislosti s tohoročnými Vianocami je asi zbytočné 

hovoriť. Keď tieto riadky píšem, tak okres Púchov je už niekoľko 
týždňov na čele rebríčka nakazených. A preto prvoradé je, aby sme 
boli zdraví a to prajem každému. Ale samozrejme, v rámci mož-
nosti sa budeme snažiť pripraviť vianočné sviatky tak, aby sme 
v rodinách aj v cirkevnom zbore mohli opäť čo najradostnejšie 
prežiť a osláviť narodenie Božieho Syna. 

 
Napokon Vám chcem poďakovať za priestor na rozhovor vo 

vašom časopise.  A prajem Vám všetkým v zdraví a pokoji prežité 
sviatky narodenia Božieho Syna a zároveň s Ním po boku aj šťast-
livé vykročenie do nového - veríme úspešnejšieho a pokojnejšieho 
– roka 2021.   

Váš Dušan Cina. 
 
Za rozhovor ďakuje Dušan Kosturko, člen redakčnej rady zbo-

rového časopisu Pútnik. 
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Námety pre Vaše osobné modlitby 
   

Veriaci ľudia sa snažia i v tom najťažšom, čo im príde do života, vidieť aj niečo dobré a nájsť v tom aj 
niečo pozitívne a poučné. Rozmýšľam nad tým, čo sa môžeme naučiť zo súčasnej situácie, ktorá je nie len 
na Slovensku, ale aj v celom svete. 
1. Prvá vec, ktorú som si pri celej tej pandémii uvedomil, je, že náš svet je veľmi krehký. Doteraz mi pri-
padal taký istý, taký riadený a ovládaný človekom. Ak sa niekde niečo stalo, začali to riešiť v Európskej 
únii, zapojili sa do toho svetové veľmoci a riešila sa vojna, konflikt a čokoľvek prišlo. Uvalili sa nejaké 
sankcie, keď sa porušovali ľudské práva a všetko to išlo akoby vplyvom človeka. Pri tejto pandémii to vy-
zerá tak, že to nemáme tak celkom vo svojej moci. Sme zrazu neistí, nevieme čo robiť. Pripomína mi to 
slová žalmu, ktorý hovorí o tom, že sa nemáme spoliehať na človeka, lebo u neho nenájdeme pomoc. 
Modlime sa 
 aby ľudia poznali, aká je obmedzená moc človeka 
 aby si uvedomovali, že tento svet je v Božích rukách a aj to čo sa okolo nás deje, nás môže niečomu na-

učiť a posunúť nás vpred 
2. Uvedomil som si, že aj my ľudia sme nejakí labilnejší. Predstavte si tých, ktorí zažili útrapy svetových 
vojen. Aj keď na Covid zomierajú ľudia, nevidíme ich umierať na uliciach ako vo vojne, funguje opatera 
a starostlivosť. Tie hrôzy, ktoré zažívame, sa nedajú porovnať s tým, čo bolo v minulosti, ale my už aj tie-
to obmedzenia a nariadenia znášame veľmi ťažko. Ľudia majú častejšie psychické problémy, sú nevyrov-
naní, nestabilní, neistí. A to je len obmedzenie stretávania sa a nosenie rúšok, či pobyt v karanténe. 
Modlime sa 
 za ľudí, ktorí ťažko znášajú následky pandémie a rôzne obmedzenia 
 za tých, ktorým pribudli starosti o rodinu a prežitie 
 za tých, ktorí majú v dôsledku pandémie finančné problémy a psychicky ich to veľmi ťaží 
 za tých, ktorým sa doslova zrútil svet a vedie ich to až k uvažovaniu o konci života 
 za tých, ktorí stratili niekoho zo svojich blízkych 
3. Tlak, ktorý sa vyvíja na ľudí, spôsobuje, že sme nervóznejší, agresívnejší, netolerantní jeden voči druhé-
mu. Príliš na seba útočíme, sme podráždení a začíname byť sebeckí. Uvedomujeme si, že nás to všetko 
trochu ohrozuje a tak prestávame vidieť iných a pozeráme už iba na seba. Aby sme my boli tým, čo sa de-
je, najmenej poškodení. Tí ostatní nás už nezaujímajú. 
Modlime sa 
 za upokojenie situácie vo svete, v našom štáte, či už v politike, ale aj na poli cirkvi 
 aby sme zvíťazili nad svojou sebeckosťou 
 aby sme začali znova vidieť ľudí okolo seba a boli im nápomocní 
4. Trochu mylne vkladáme všetky svoje nádeje do vakcín. Nespochybňujem ich, ale zdá sa mi, že sme sa 
počas pandémie málo modlili za to, aby do tejto situácie zasiahol Boh. Na TV Lux som evidoval pravidel-
né modlitby za vyriešenie pandémie. Uvedomil som si, že toto je správny prístup kresťanov. My akoby 
sme túto pandémiu nechceli miešať, alebo prepájať s našou vierou a Božím zásahom. Ak budú vakcíny 
účinné, bude to len preto, že je to prejav Božej milosti a mnohých vypočutých modlitieb. Vďaka za múd-
rych ľudí, ktorých viedol Pán Boh k tomu, aby mohli pomôcť ľudstvu. 
Modlime sa 
 aby si ľudia uvedomili Božiu konajúcu ruku v tomto svete 
 ďakujeme za ľudí, ktorí majú múdrosť od Boha a pracujú na záchrane pred touto chorobou 
5. V ťažkých situáciách by mala byť viditeľná a zjavná viera kresťanov. Toto mi v tej našej spoločnosti 
dnes chýba. Neveriaci ľudia by asi povedali, že počas pandémie kresťanské cirkvi zaujímalo iba to, či bu-
dú môcť mať otvorené kostoly, nič iné neriešili. A keď sa otvorili kostoly, tam sa zavreli a nezaujímalo 
ich, čo sa deje vonku. Mám pocit, že naše správanie vyvolalo takýto dojem. Pritom sme my, veriaci ľudia, 
mali byť tými, ktorí potešujú ľudí, upokojujú situáciu, vlievajú nádej, povzbudzujú a slúžia tým, ktorých 
táto pandémia postihla. Myslím, že takto sa nám pôsobiť v tejto situácii veľmi nedarilo. 
Modlime sa 
 aby bola viac viditeľná naša viera a naša láska 
 aby viac svietili v tomto svete naše hodnoty, ktoré tomuto svetu prinášame 



 

 

R o z p i s   s l u ž i e b   B o ž í c h 
23.12.2020 Večera Pánova 18:00 Obišovce +VP 

24.12.2020 Štedrý večer 
15:30 Trebejov   
16:45 Kysak   
18:00 Obišovce   

25.12.2020 1. slávnosť vianočná 8:00 Kysak   
Priamy prenos STV 2 10:00 Obišovce Účastníci musia byť nahlásení!!! 

26.12.2020 2. slávnosť vianočná  
Pamiatka mučeníka Štefana 

8:00 Trebejov   
9:30 Kysak   

27.12.2020 Nedeľa po Vianociach 8:00 DNV 1Sam 2,18–20.26; Kol 3,12-17 
9:30 Obišovce   

31.12.2020 Silvester 18:00 Obišovce   
21:00 Obišovce – kostol   

1.1.2021 Nový rok 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

3.1.2021 Nedeľa po Novom roku 

8:00 Trebejov Jer 31,7–14; Ef 1,3–14 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
14:00 Suchá Dolina   

6.1.2021 Zjavenie Krista Pána mudrcom 

8:00 Kysak   
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   
14:00 Lemešany   

10.1.2021 1. po Zjavení 
8:00 Drienovská Nová Ves Iz 43,1–7; Sk 8,14–17 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

17.1.2021 2. po Zjavení 
8:00 Trebejov Iz 62,1–5; 1K 12,1-11 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
18. - 25. 

2021 Týždeň za jednotu kresťanov   spolu so zbormi Budimír, Opiná 
a ref. zborom Vajkovce 

- miesta a čas spresníme 
Text: Ján 15, 1 – 17 

24.1.2021 3. po Zjavení 
8:00 Kysak Neh 8,1–3.5–6.8–10; 1K 12,12–31a 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

31.1.2021 Nedeľa Deviatnik 
8:00 Drienovská Nová Ves 1M 45,3–11.15; 1K 15,35–38.42-50 
9:30 Obišovce Mládežnícke bohoslužby 

11:00 Kysak   
2.2.2021 Predstavenie Krista Pána 18:00 Obišovce   

7.2.2021 Nedeľa po Deviatniku 

8:00 Trebejov Iz 55,10–13; 1K 15,51-58 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
14:00 Suchá Dolina   

14.2.2021 Predpôstna 

8:00 Kysak filiálny konvent; 2M 34,29–35; 2K 3,12–4,2 

9:30 Obišovce   
11:00 Trebejov filiálny konvent 
14:00 Lemešany   

21.2.2021 1. pôstna 
8:00 Drienovská Nová Ves filiálny konvent; 5M 26,1–11; R 10,8b–13 

9:30 Obišovce   
11:00 Kysak   

28.2.2021 2. pôstna 
7:30 Obišovce Raňajky pre presbyterov 
9:30 Obišovce Výročný zborový konvent 

7.3.2021 3. pôstna 
8:00 Trebejov Iz 55,1–9; 1K 10,1-13 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14.3.2021 4. pôstna 
8:00 Kysak Joz 5,1–12; 2K 5,16-21 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

21.3.2021 5. pôstna (Smrtná) 

8:00 Drienovská Nová Ves Pašie +VP 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak Pašie +VP 
14:00 Suchá Dolina Pašie +VP 

28.3.2021 

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

11:00 Drienovská Nová Ves   
14:00 Lemešany Pašie +VP 

6. pôstna (Kvetná) 
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