
 

 

Niečo pod váš stromček 

O výnimočnosti vianočného obdobia asi nemusíme prí-
liš hovoriť, nakoľko je pre každého človeka špecificky 
výnimočné či už v pozitívnom alebo negatívnom slova 
zmysle. A tak v kontexte aktuálnej spoločenskej situácie, 
ktorá je poznačená epidemickými opatreniami a poli-
tickým marazmom, nám tieto slová 
o výnimočnosti tohoročných Vianoc 
znejú viac než symbolicky. Za nor-
málnych okolnosti je túžbou človeka 
byť po tieto dni s niekým, s kým sa 
cíti dobre a príjemne. Vtedy nepotre-
bujeme honosné dary či prehnaný 
luxus, vtedy potrebujeme len to dobro 
v tých rozmeroch, ktoré v nás vyvolá-
vajú príjemné pocity a krásu. 

Predpokladám, že v mnohých rodi-
nách sa bežne ľudia pri nejakom 
sviatku pýtajú: čo by si si prial na 
narodeniny, meniny či na Vianoce 
pod stromček??? Poznám okrem seba 
ešte zopár ľudí - a možno aj ty patríš  
k nim – že na otázku, čo si praješ, 
odpovedajú: Nič nepotrebujem... Ale-
bo môže byť aj situácia, ktorá sa 
v rôznych obmenách vyskytuje 
v našich rodinách.  

V jednej rodine - možno to bolo aj 
vo vašej rodine - sa deti pýtali mamy, 
aký darček by chcela pod stromček, čo by jej mali deti 
kúpiť. Ona však väčšinou hovorila: mne nič netreba, naj-
krajší darček bude, keď sa polepšíte. A tak to skúšali zno-
va a znova, aby si mamka vybrala nejaký „normálny“ dar-
ček. Ona však opakovala: nepotrebujem nič, chcem aby 
ste boli lepší, aby sme boli zdraví, aby bol pokoj 

v rodine... Neviem, či sa to podarilo, ale keby sme si vše-
tci dokázali dať takýto darček pod stromček, aké by to boli 
super Vianoce.  

V jednej knihe pre deti je opísaná podobná situácia,  
keď sa syn pýtal ocka: čo by si si prial ako darček na Via-

noce? A otec povedal: Najväčším dar-
čekom bude pre mňa syn môj, ak bu-
deš  aspoň cez Vianoce dobrý. Na to 
chlapec odpovedal: Neskoro, ocko! Už 
som ti kúpil ponožky... 
Skúsme seba vtiahnuť do takéhoto dialó-
gu, keď Boh hovorí: Dieťa moje! Syn 
môj, dcéra moja! Pre mňa najväčším 
darom bude, keď  budeš lepšie, keď bu-
deš dobré... Ale človek odpovedá: ne-
skoro Bože! Už som ti dal modlitbu, už 
som bol v kostole, už som prispel na 
cirkev, už som urobil toľko dobrých 
skutkov. Akoby človek nechápal, že 
Bohu ide o to, aby ľudia pochopili, že 
náboženstvo je postoj lásky voči Bohu aj 
voči ľuďom.  
Žiaľ, ľudia sú natoľko „vypočítaví“, že 
mnohokrát zľahčujú životné situácie tak 
ako chlapec s ponožkami, mysliac si, že 
Pánu Bohu stačí modlitba, čas na služ-
bách Božích či podpora cirkvi a pritom 
človek zanedbáva príkaz lásky a výzvu 

byť skutočne dobrým. 
Preto Boh urobil gesto, že v plnosti času sa rozhodol 

dať SEBA do tohto sveta. Akoby týmto gestom povedal 
každému osobne: keď mi nechceš rozumieť, budem s tebou 
žiť, hádam ma človeče pochopíš. Toto sú Vianoce: Boh sa roz-
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Na kávičke s Kristínou  
Royovou 

  
Keď sme v našom zborovom časo-

pise začali písať rubriku Na kavičke 
s...., mal z toho byť jednoduchý obraz, 
v ktorom sa bližšie zoznámime 
s nejakou osobnosťou ľudských dejín. 
Tá kávička je symbolickým stretnu-
tím, ale pri Kristíne Royovej a jej ses-
tre, o ktorej si niečo napíšeme 
v budúcom čísle, má tento obraz úplne 
inú hĺbku. 

V roku 2015 sa rozhodla spoloč-
nosť AGROTEAM, s.r.o. pre filantro-
pický projekt a vyvinula vlastnú znač-
ku kávy s názvom AUGUST ROY 
(bol evanjelickým farárom a otcom 
sestier Royových). Výnosy z jej pre-
daja venuje táto spoločnosť výlučne 
na podporu v oblasti kultúry, vzdelá-
vania, rozvoja detí a mládeže, podpo-
ru organizácií, ktoré pomáhajú v ob-
lasti sociálnej a zdravotnej starostli-
vosti. Jednou z podporovaných orga-
nizácií je občianske združenie Sluha a 
jeho aktivity. Organizácia o.z. SLU-
HA sa hlási k odkazu života a diela 
sestier Royových, zo Starej Turej, k 
ich práci na poli sociálnom, duchov-
nom a národno-kultúrnom. 

Kristína Royová sa narodila 
18.augusta 1860 v Starej Turej ako 
jedno z piatich detí tunajšieho evanje-
lického farára Augusta Roya a matky 
Františky rod. Holuby, ktorej predko-
via, francúzski hugenoti, podľa rodin-
nej tradície prišli na Slovensko pred 
náboženským prenasledovaním z 
Francúzska. Otec August Roy bol 
osobným Hurbanovým priateľom. 

Sklony k literárnej tvorbe mala 
Kristína už od malička. Jej život moc-
ne ovplyvnil misionár Dr. Baedeker, 
pôsobiaci medzi väzňami na Sibíri v 
cárskom Rusku. Stretla sa s ním 
v Prahe. Vtedy sa rozhodla svoj život 
odovzdať do služby Kristovi. So ses-
trou Máriou sa potom začala venovať 
deťom. Zhromažďovali ich k nacvičo-
vaniu náboženských piesní. Písali a 
zhudobňovali si vlastné texty piesní, 
ale tak isto prekladali piesne z anglic-
kých a nemeckých spevníkov. 

Deti vystupovali v evanjelickom 
kostole, najmä počas prisluhovania 

večere Pánovej. Upútali tak na seba 
pozornosť starších. Po večeroch za-
viedli stretávanie aj s rodičmi, kde 
čítali a vysvetľovali biblické príbehy. 
Aby tieto večierky boli pútavejšie, 
začala na nich Kristína čítavať svoje 
rozprávky. Tak vznikla v r. 1893 jej 
prvá novela pod názvom „Bez Boha 
na svete“. Toto maličké dielo preslávi-
lo Kristínu Royovú po celom svete. 
Pod menom hlavného hrdinu Martinka 
bola preložená do viacerých jazykov. 

Veľmi významná bola aj jej tvorba 
duchovných piesni. Spolu so sestrou 
Máriou sa pričinili o vydanie spevníka 
„Piesne sionské“ (prvé vydanie v r. 

1906), v ktorom je viac ich autorských 
piesní. 

V roku 1897 bol založený spolok 
„Modrý kríž“. Toto hnutie začalo vo 
Švajčiarsku a jeho cieľom bolo predo-
všetkým bojovať vtedy s veľmi rozší-
reným alkoholizmom. Vstupom do 
tohto spolku sa ľudia zaväzovali, že 
nebudú piť alkohol na konkrétny čas. 
Mnohí svoj záväzok podpísali na celý 
život. 

Veľkým krokom, na ktorom sa 
podieľala Kristína Royová, bolo zalo-
ženie Útulne pre opustené deti 
„hauzírerov“, podomových obchodní-
kov v Starej Turej v roku 1904. Potom 
sa ich starostlivosť presunula na siro-
ty, o ktoré sa starali v dome nazvanom 
Chalúpka. V roku 1911, tak isto na 

Starej Turej bola založená nemocnica 
pre chudobných a chorých ľudí. To sa 
už podarilo vyfinancovať z darov ve-
riacich ľudí, ktorí podporovali prácu 
Modrého kríža. 

Kristína Royová písala vo svojich 
dielach otvorene, priamo a pravdivo. 
To bola nebezpečná kombinácia pre 
chudobnú ženu na prelome 19. a 20. 
storočia. Jej však nechýbala odvaha. 
Obidve sestry boli častými terčmi 
výsmechu, nadávok ale aj fyzických 
útokov, či už to bolo od niektorých 
jednoduchých ľudí, ale aj z radov 
vzdelancov. Nakoniec si veľa príkoria 
„užili“ aj od úradníkov štátnych zria-
dení, ale aj predstaviteľov cirkvi. Aj 
keď urobili pre samotnú cirkev veľa 
požehnanej roboty a ukázali, ako má 
vyzerať pravá služba, predsa len ne-
mali pochopenie u mnohých farárov. 
Celkovo bol spolok Modrý kríž počas 
svojho fungovan ia zaznávaný 
a znevažovaný. Dnes sa už cirkev 
k tomu ich odkazu hrdo priznáva. 
A my dnes s radosťou a nadšením 
čítame knihy Kristíny Royovej 
a s radosťou spievame texty piesní, 
ktoré zložila. 

V roku 1933 otvorila Kristína útu-
lok pre starých ľudí nazvaný Domov 
bielych hláv, v ktorom nakoniec do-
končila aj svoj život. Bolo to 27. de-
cembra 1936 na Starej Turej. 

K jej odkazu sa dodnes hrdo hlási 
Evanjelická cirkev ako aj Cirkev brat-
ská. 

Čo možno o Kristíne Royovej ne-
viete, je, že vo Francúzsku alebo v 
Švajčiarsku dostanete jej knihy takmer 
v každom kníhkupectve. V Bazileji je 
veľká predajňa kníh, v ktorej knihy 
Kristíny Royovej tvoria samostatné 
oddelenie. V Marburgu Francke-
Verlag majú vo vydavateľskom prog-
rame diela Kristíny Royovej ako štan-
dardnú edíciu. V Korntále vydavateľ-
stvo Licht im Osten vydáva knihy 
Kristíny Royovej v rôznych jazykoch 
ázijských národov. 

Kristíne Royovej bolo vydaných 
tlačou 70 diel. Písala predovšetkým 
náboženskú literatúru. Zanechala po 
sebe ešte šesť literárnych diel, ktoré 
zatiaľ neboli vydané tlačou.   

 
Jaro Petro 

2 4/2021 

Na kávičke s... 

Časopis Pútnik vydáva Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Obišovciach pre vlastnú potrebu. Redakcia: Jaroslav Petro, Dušan Kosturko, Marek Mižišin, Beáta 
Székelyová, Dano Mišina, Milan Richtarik. Rubrika jubilanti: Viera Richtariková. Detský kútik: Zuzana Alexovičová. Grafická úprava a tlač: Marián Straka.  

Kontakt: Obišovce 186, 044 81 Kysak, tel: 0902 277 898, email: putnik@lutheran.sk, www.lutheran.sk, číslo účtu: 4012496590 / 7500 



 

 

 

Blahoželáme! 
 

1.1.2022 – 31.3.2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pripraviť oznamy na ďalší štvrťrok je znova Sizyfovská úloha (namáhavá, ale zbytočná). 
Na internete som našiel článok, v ktorom nejaký matematik oznamuje, že na prvé tri me-
siace v novom roku si nemáme robiť žiadne veľké plány, pretože omikron nám prinesie 
lockdown až do marca. Môžem len dúfať, že sa mýli a že tieto odhady sú len neoveriteľ-
ným predpokladom. 
Ak by sa život vrátil do normálnejších koľají, čaká nás Týždeň modlitieb za jednotu kres-
ťanov, filiálne konventy a nakoniec aj výročný konvent. 
Je však ťažké odhadnúť, ako sa bude vyvíjať celá pandemická situácia, ale rozpis bohoslužieb na budúci rok od 1. nede-
le po Zjavení je urobený tradične, teda tak, ako sme rokmi v našom zbore zvyknutí. Do 6. januára máme dané jasné pra-
vidlá a tak som sa snažil rozpis prispôsobiť aktuálnym podmienkam. 
Bohoslužby počas Vianočných sviatkov: 
V našich kostoloch sa môže stretať počas sviatkov maximálne 30 osôb za podmienok, že sú očkovaní, alebo prekonali 
ochorenie COVID-19. Rozostupy medzi osobami musia byť 2 metre, pričom rodina z jednej domácnosti môže sedieť 
spolu. Samozrejme, respirátory a dezinfekcia rúk ostáva. 
Počas platnosti týchto opatrení zmeníme časový harmonogram bohoslužieb, na ktorý ste roky zvyknutí. Na Štedrý ve-
čer, 1. Slávnosť vianočnú, Nedeľu po novom roku a sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom budeme mať bohoslužby 
štyrikrát, v každej dedine, aby ste mali možnosť prísť do spoločenstva. Takže bohoslužby budú 45 minútové a budú 
o 8:00, 9:00, 10:00 a 11:00. Prosím vás, aby ste to prijali s pochopením a využili aj príležitosť prísť do Trebejova, alebo 
do Drienovskej Novej Vsi, keďže je predpoklad, že v Obišovciach a Kysaku sa počet 30 osôb naplní rýchlo. 

75 rokov 
Božena Kurucová, Kysak 64 

Zuzana Pangracová, Drienovská Nová Ves 123 
Milan Zuščin, Kysak 77 

65 rokov 
Tibor Straka, Sokoľ 213 

80 rokov 
Ján Šimočko, Drienovská Nová Ves 68 

70 rokov 
Dušan Frištik, Trebejov 37 

85 rokov 
Ružena Pudelková, Trebejov 33 
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Vianoce z pohľadu mládežníkov 
  
„Na Vianoce oslavujeme príchod Božieho Syna na tento svet kvôli tomu, aby nás spasil. 
Pripomíname si prvý príchod a zároveň myslíme na druhý príchod nášho Spasiteľa.“  Takto 
by sa dali zhrnúť odpovede našich mládežníkov na otázku, čo oslavujeme na Vianoce. Čo 
by bolo vašou odpoveďou? Možno je to veľmi jednoduchá otázka, ale veľmi dôležitá. Dva 
týždne pred Štedrým dňom sme sa spolu na online mládeži zamýšľali nad základnou podsta-
tou Vianoc. Svoje odpovede sme vypĺňali do anonymného dotazníka a z nich si niektoré 

môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch. Mám však pre vás aj jeden tip: po prečítaní otázky si najprv sformulujte svoju vlastnú 
odpoveď, rozjímajte a kľudne sa aj pýtajte Pána Boha. Potom si prečítajte odpovede našich mládežníkov. I keď každému napad-
ne niečo trošku iné, hlavné je, aby v centre nášho vnímania vianočných sviatkov bol náš oslávenec (ten, komu patrí sláva) – 
Ježiš! 
 
Čo ti pomáha zameriavať sa na podstatu Vianoc? 
„Spoločenstvo, stíšenia, piesne (nie rádiovky...), proste byť v Božej blízkosti.“ 
„Určite nie všetka komercia a vianočné pesničky v obchodoch od novembra. :)) Ale je to uvedomenie si toho, prečo ich vlastne 
slávime - zastavenie sa.“ 
„Čítanie Biblie (vianočného príbehu) a zamyslenia nad tým, čo je skutočný dar Vianoc.“ 
„Bohoslužby a čas strávený s rodinou.“ 
 
Čo v tvojom živote mení skutočnosť, že sa Ježiš narodil? 
„Všetko - obrovský dôkaz Božej lásky a vďaka Nemu môžem prichádzať k Bohu.“ 
„Znamená to, že mi rozumie, že ma miluje, že mi dáva život.“ 
„Nuž, keby sa nenarodil, nemohol by za mňa zomrieť. Teda Ježišovo narodenie je začiatok veľkého dokonalého Božieho plánu, 
vďaka ktorému môžem mať večný život skrz Ježišovu obetu.“ 
„Znamená to, že môžeme byť spasení.“ 
 
Čo môžeš urobiť ty osobne pre to, aby ľudia v tvojom okolí túžili po Ježišovi? 
„Žiť tak, ako žil On - ukazovať na Neho a zjavovať Ho skutkami (najmä láskou).“ 
„Povedať im evanjelium, slúžiť v zbore, posielať im veršíky, povedať im vlastnú skúsenosť alebo skúsenosť (svedectvá) iných.“ 
„Ukazovať Ježiša cezo mňa - byť svetlom pre celé moje okolie a dokazovať Božiu lásku.“ 
„Hovoriť im o tom, aký úžasný a dôležitý pre ich život Ježiš je. No nielen hovoriť, ale svojou láskou a poslušným životom sprí-
tomňovať Boha ľuďom okolo.“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Milé naše deti  

Mládežnícke okienko :-) 

Všetci sa už tešíme z Vianoc, hoci sú znova také „pandemické“ a znova je veľa bežných vecí, ktoré na Vianoce 
robievame, obmedzených.  

Pravý a pôvodný dôvod Vianoc však nikto nikdy neobmedzí. Je ním náš Pán Ježiš Kristus a my napriek všetkým 
možným okolnostiam, aké máme, stále môžeme osláviť Jeho narodeniny!   

Fyzicky mu zablahoželať darčekom nevieme tak, ako to robíme, keď oslavujeme narodeniny nášho kamaráta alebo 
príbuzného. No skúste Mu napísať list. NIE taký klasický, čo si „od Ježiška“ želáte pod stromček. Skúste Mu napísať 
list, čo by ste Mu chceli podarovať vy, keby tu pred vami stál – keby mal ozajstnú veľkú oslavu narodenín s tortou, 
kamarátmi, hrami a so všetkým, čo k oslave patrí . Napíšte Mu, aký darček by ste Mu dali, akú oslavu by ste Mu 
pripravili, koho by ste tam pozvali… čo vás len napadne. 

„Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný 
radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ Izaiáš 9,5 

 
Nájdi medzi obrázkami 10 rozdielov.  
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Milí dospeláci ☺ 
 

Správne odpovede nájdete v Evanjeliu podľa Matúša.  
1. Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si ________ . 
Ale Ježiš mu riekol: Nasleduj ma! A mŕtvi nech si po-
chovávajú svojich _________ . 
a) Otca, mŕtvych 
b) Otca, príbuzných 
c) Matku, mŕtvych 
 
2. Mal niekedy Pán Ježiš oblečený plášť zo šarlátu? 
a) Nie 
b) Áno 
c) Neuvádza sa 
 
3. Každý hriech i rúhanie sa odpustí ľuďom, ale rúhanie 
Ducha sa neodpustí. 

a) Pravda 
b) Nepravda 
 
4. Kto povedal Jozefovi, aby dal synovi meno Ježiš? 
a) Prorok 
b) Mária 
c) Anjel 
 
5. Kedy utiekol Jozef s Máriou a dieťatkom pred Hero-
desom do Egypta? 
a) Cez deň 
b) V noci 
c) Na poludnie 
 

Čo poviete? Akú dobu žijeme? Starší možno povedia, že bolo aj horšie. Iní zas – mohlo byť aj horšie. A zase iní by povedali, dob-
re už bolo. Sami vidíte, aj v realite, že tých názorov je strašne veľa. Čo človek to názor. A tých zmien, čo denne prichádzajú... Už 
tušíte kam sa chcem dostať. Áno, zmien je veľa, veď aj vývoj ide dopredu, človek má rozum a tak si veci uľahčuje. No nech sa to 
akokoľvek javí zle alebo dobre, jediná istota a ako som uviedol v titule článku, Stálica v živote je Pán Ježiš Kristus. Jeho slovo je 
nemenné. Jeho milosť je stála a je tu pre každého človeka.  

Viete čo mi ešte prišlo na um? Pri tom všetkom, čo sa dnes deje, pri všetkých zmenách a nástrahách života sa akosi pretvoril pre-
jav lásky jedného k druhému. Všimli ste si to?  Dnešný prejav lásky je zaujímavý. Aspoň z pohľadu, ktorý vám teraz opíšem.  

Väčšina ľudí okolo nás vie, kde ten druhý urobil chybu. V čom zlyhal. V čom je zlý, lebo tamto alebo ono neurobil správne. Pou-
kazujú na druhého. Sú ľudia, ktorí chyby „nerobia“, ale 
ten druhý ich robí. Je to zaujímavý prejav lásky. Lebo 
takto má fungovať spoločenstvo, máme sa navzájom 
napomínať a tak sa chrániť. No vy iste viete, že to takto 
v realite nie je. Že to nie je napomínanie, ktoré prežíva-
me v našom spoločenstve, že to sú často nadávky a 
ponižovanie, dehonestovanie druhého. Treba si to vší-
mať, aby sme, ak je niečo zlé, mohli veci napraviť. Ak 
nie, tak sa môžeme za toho človeka modliť. Je dobré, ak 
nám niekto povie o chybách, ale nie je dobré ak nás – aj 
keď to znesieme – dehonestuje, či nadáva nám. Jedno-
ducho, stále musí byť vinný niekto iný. Takže sa za-
mýšľajme nad tým, čo máme napraviť a prijímajme 
druhých, aby sme im ukázali Pána Ježiša Krista.  
Všetko sa mení. Pozrite sa okolo seba a vidíte, že tých 
zmien je neúrekom. Aj prejav lásky, ako som vyššie 
spomínal. No ten pravý prejav lásky zostáva rovnaký. 
Stále rovnako znie: „lebo narodil sa vám dnes v meste 
Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ Lk 2,11  
Alebo: „Ajhľa, Baránok  Boží, ktorý sníma hriech sve-
ta.“ J 1,29 Tiež: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho 
jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život 
mal každý, kto verí v Neho.“ J 3,16  Ako je v liste Ži-
dom napísané: „Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i 
naveky.“ Žid 13,8  Nemení sa nič na evanjeliovej zves-
ti, nič sa nemení na Božom slove, nič sa nemení na tom, 
že sme spasení skrze vieru, jedine z milosti. Buďme 
blízko Bohu, zostávajme v Jeho slove, aby sme žili 
istotu viery – „V dome môjho Otca je mnoho príbyt-
kov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem 
vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám 
miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj 
vy boli tam, kde som ja?“ J 14,2-3 To je Stálica v na-
šich životoch. 

Ján Brozman 
Zborový dozorca 

Stálica v živote 

 
                        Nie v kvete ľadovom, 
                       čo kvitne na Vianoce, 
                    nie v stromku voňavom, 
                      ani v hviezdnej kráse, 
                     je pravé čaro týchto dní. 
                          Ono je v dieťatku, 
                                 čo teší nás, 
                            až na dne srdca, 
                 štedrovečernou nežnosťou. 
                    Požehnané sviatky, 
            pokoj blízkym i vzdialeným, 
              narodil sa Kristus Pán. 
 

             Margita Kolenová 
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Nedávno mali v USA Vďakyvzdanie. Tradičným jedlom v tento sviatok je moriak. 
Počul som príbeh o mladej mamičke, ktorá usilovne pripravovala moriaka. Ako ho 
dávala piecť, odrezala z neho z jednej aj druhej strany a až potom dala do rúry. 

„Mami, prečo si z moriaka odrezala?“ pýtala sa malá dcéra. 
„Neviem, ale tak to robila moja mama, tvoja babka. Opýtaj sa jej.“ 
Dievčatko šlo za babkou a pýta sa: „Babi, prečo si odrezávala z moriaka, než si ho 

dala piecť?“ 
„Neviem, moja mama, tvoja prababka to tak robila. Ak to chceš vedieť, musíš sa 

opýtať jej,“ odpovedala babka. 
Dievčatko šlo za prababkou a pýta sa: „Prababka, prečo si odrezávala z moriaka, 

než si ho dala piecť?“ 
„Vieš moja, to bolo dávno, v tom čase som mala malú rúru na pečenie a celý mo-

riak sa tam nezmestil,“ odpovedala prababka. 
Keď som bol mladší, mnohé tradície ma vyrušovali. Uvažoval som, prečo sa tu 

vlastne hráme na kresťanov, keď Advent, Vianoce, Pôst, Veľkú noc a iné sviatky be-
rieme formálne. Ako šli roky, uvedomil som si a musel si priznať, že nie som majstrom 
sveta a naozaj nevidím do sŕdc ľudí a teda neviem zhodnotiť, či niekto berie sviatky 
vážne alebo formálne. Hodnotenie nie je na mne. Mojou úlohou je plniť úlohu, ktorú 
nám zveril Pán Boh: pozývať ľudí k Pánovi Ježišovi, zvestovať a  vysvetľovať Písmo, 
žiť podľa Božej vôle, robiť maximum, aby som ja a ľudia v mojom okolí poznali Božie 
tradície a ich význam. Aby to nedopadlo ako s tým moriakom, že mamka aj babka 
urobili tradíciu z niečoho, čo malo pôvod v malej rúre na pečenie. 

Tradície slúžia na pestovanie kultúrnej pamäte. Ono, v istom zmysle tomuto cieľu 
poslúžil aj spomínaný 
moriak – mladšie gene-
rácie si mohli uvedo-
miť, že sa majú lepšie, 
ako generácie pred nimi 
a môžu si dovoliť naprí-
klad väčšie rúry na 
pečenie. 
Keď dal Pán Boh Izra-
elcom svojich 10 priká-
zaní, povedal im: Slová, 
ktoré ti dnes prikazu-
jem, budú v tvojom 
srdci. Budeš ich vštepo-
vať svojim synom a 
budeš hovoriť o nich, či 

budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. ... 
Keď sa ťa zajtra opýta syn: Aký význam majú svedectvá, ustanovenia a právne predpi-
sy, ktoré vám prikázal Hospodin, náš Boh? odpovedz svojmu synovi: Boli sme faraóno-
vými otrokmi v Egypte, ale Hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou. Hospodin dal 
veľké a hrozné znamenia a zázraky proti Egyptu a proti faraónovi i proti celému jeho 
domu pred našimi očami. Nás však vyviedol odtiaľ, aby nás priviedol sem a dal nám 
krajinu, ktorú prísahou zasľúbil otcom. Hospodin nám prikázal plniť všetky tieto usta-
novenia, báť sa Jeho, nášho Boha, aby sa nám dobre vodilo po všetky dni, aby nás 
zachoval nažive, ako je to dnes. A to bude našou spravodlivosťou, keď budeme zacho-
vávať a plniť všetky tieto prikázania pred Hospodinom, svojím Bohom, ako nám priká-
zal. (5. Mojžišova 6) 

Nedávno sa v médiách mihla správa, že eurokomisárka pre rovnosť vypracovala 
dokument, v ktorom okrem iného odporúča nehovoriť o Vianociach, ale o období 
sviatkov a mnohé ďalšie (podľa mňa) divné veci. Na Slovensku sme už také niečo 
zažili počas komunizmu, keď sme tu mali sviatky zimy, deda Mráza a pani Zimu. Te-
raz za obdobné návrhy berú plat ľudia v Bruseli. Neviem, či im to pridáva na dôvery-
hodnosti. 

Mne však spomínaná eurokomisárka poslúžila. Uvedomil som si dôležitosť tradícií. 
Uvedomil som si, že nechcem dopadnúť, ako v príbehu o moriakovi, že nebudem tušiť, 
prečo sa držím nejakej tradície. Musím tradíciu pochopiť, poznať jej význam a zmysel 
a najmä – odovzdať ju a vysvetliť svojim synom, ako mi to povedal Pán Boh vo svo-
jom Slove. 

Keď teda budete sadať k štedrovečernému stolu, pamätajte na rodinnú pobožnosť, 
prečítajte si spolu príbeh o narodení Spasiteľa Ježiša Krista, zaspievajte pár vianoč-
ných piesní, pomodlite sa spolu, požehnajte svoju rodinu, uvedomte si, čo oslavujete, 
prečo, a odovzdajte to svojim deťom a vnukom. Požehnané Vianoce! 

Dano Mišina 

 

Vtipy 
 

Príde Žid do neba a búcha na nebeskú 
bránu. Otvorí svätý Peter a pýta sa: 
- Čo chceš, Žid? 
- Chcel by som sa, prosím, rozprávať 
s Ježišom. 
Svätý Peter na to: 
- A čo, chceš ho poprosiť o odpuste-
nie, že ste ho ukrižovali? 
- Nie, on nám totiž ešte nezaplatil za 
poslednú večeru. 
--------------------------------------------- 
Otázka: Čo by sa bolo stalo, keby 
boli Adam a Eva Číňania? 
Odpoveď: Neboli by zjedli jablko, 
ale hada. 
--------------------------------------------- 
Otec sľúbil svojmu synovi, že mu 
kúpi nové auto, ak syn splní tri pod-
mienky: dá si ostrihať vlasy, na vy-
svedčení bude mať samé jednotky a 
prečíta si Bibliu. 
Na konci roka prišiel syn domov, v 
rukách vysvedčenie s čistými jednot-
kami a čestne prehlásil, že prečítal 
Bibliu od začiatku až do konca. 
- A čo tvoje vlasy? - spýtal sa otec. 
- Aj Ježiš a apoštolovia nosili dlhé 
vlasy. - odpovedal syn pohotovo. 
- Tak potom tiež vieš, že všade cho-
dili pešo! - dokončil otec  
--------------------------------------------- 
Ďakuje staršia žena pri dverách kos-
tola novému farárovi po jeho prvej 
kázni:  
- Pán farár, vy ste dnes krásne kázal, 
veľmi pekne ďakujem.   
Farár na to vo veľkej skromnosti ho-
vorí:  
- Neďakujte mne, ale Pánu Bohu.  
- No Pán farár, tak krásne to zase 
nebolo! 
--------------------------------------------- 
Dvaja Slováci pricestovali do Viedne 
a chceli sa tam ubytovať na hlavnej 
ulici v krásnom hoteli.  
- Koľko u vás stojí dvojlôžková iz-
ba?, pýtajú sa. 
- To záleží od toho, na ktorom pos-
chodí by ste chceli byť, odpovedá 
recepčný. 
- Na prízemí stojí 1000,- eur, na 1. 
poschodí 800,- eur, na druhom 600,- 
eur a na treťom 400,- eur. 
Slováci sa poďakujú a pomaly sa 
poberajú k východu. 
- Páni počkajte, zdajú sa vám naše 
ceny príliš vysoké?, pýta sa recepčný. 
- Ani nie, len hotel je príliš nízky.  

Tradície 
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Čím to je, že deti už od septembra odpočítavajú dni do Via-
noc? Ako to, že aj u dospelých patria Vianoce medzi najobľúbe-
nejšie obdobia v roku? Hoci nie každý má rád svetielka, vianoč-
nú výzdobu, koledy a ruch v nákupných centrách, myslím, že sa 
zhodneme na tom, že každý z nás potrebuje spomaliť, oddýchnuť 
si od rutiny, počuť milé slovo, byť povzbudený, ale aj potešiť 
iných. Toto všetko vidieť v advente akosi častejšie než obvykle. 
Tieto úvahy ma vedú k tomu, že niekde hlboko v podstate člove-
ka je potreba uskutočňovať dobro, ktoré presahuje len jeho vlast-
né záujmy. Jednoducho povedané, je v nás zakorenená LÁSKA. 

Ostáva už len otázka, prečo 
táto naša často zanedbávaná 
túžba milovať vypláva na po-
vrch práve počas vianočných 
sviatkov. Nuž akokoľvek sú 
Vianoce prekrývané nákupným 
šialenstvom a pominuteľným 
pozlátkom, nikdy nezanikne 
ich skutočný význam – to, že 
sú pripomienkou toho najväč-
šieho skutku LÁSKY, aký sa 
v histórii ľudstva udial. Samot-
ný majestátny Boh sa sklonil k 
nám ľudom tak veľmi, až sa 
stal jedným z nás. Kristus, 
pravý Boh, sa stal zároveň 
pravým človekom so všetkým, 
čo k životu človeka patrí. 

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké pokorujúce muselo byť 
pre Boha Stvoriteľa vziať na seba podobu človeka, svojho stvore-
nia? Aká bola Jeho motivácia? A aká silná musela byť na to, aby 
to bol ochotný urobiť? Možno si Boha predstavujete ako nieko-
ho, kto stvoril svet a nechal ho bežať. Ako hodinár, ktorý natiah-
ne hodiny a viac sa nestará. Lenže Biblia už v starej zmluve, teda 
v dobe pred Ježišom, zaznamenáva mnoho udalostí, kedy Boh 
prehovoril k ľuďom a zasiahol do ich situácie. Ak prosili 
o pomoc, zachraňoval, ak naňho zabudli, trestal. Vždy však ho-

voril len skrze prorokov a ani tí Ho nevideli tvárou v tvár. Až cez 
osobu Ježiša, Božieho Syna, svet uvidel „Božiu tvár“. Preto to 
píšem v úvodzovkách, pretože nie je dôležité ako Ježiš vyzeral 
doslova v ľudskej podobe, ale to, že nám svojím ŽIVOTOM 
ukázal samotného Boha. Apoštol Pavol to vyjadril slovami: „On 
je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvor-
stva.“ (Kolosanom 1:15 SEB*) 

Prečo príchod Krista považujem za najväčší skutok lásky 
v histórii ľudstva? Pretože nám tým Boh vyjadril, ako veľmi Ho 
zaujímame, ako chce, aby sme Ho poznali osobne. Bol ochotný 

žiť ľudský život plný ťažkostí, 
aby sme vedeli, že pozná všet-
ky naše trápenia. No hlavne 
nám dal veľký DAR, ktorý 
vyvrcholil na Veľkú noc – 
zámerne ju spomínam v období 
adventu, pretože je nevyhnut-
ným pokračovaním príbehu 
Vianoc. Ježiš Kristus obetoval 
svoj život ako obeť za naše 
hriechy, aby ten, kto v Neho 
verí, bol spasený. „Ako by nám 
ten, kto neušetril vlastného 
Syna, ale vydal ho za nás všet-
kých, nedaroval s ním všet-
ko?“ (Rimanom 8:32 SEB*) 
Predstavte si, že by ste 
s rodinou oslavovali Vianoce, 

obdarúvali sa navzájom, no jeden dar pod stromčekom by ostal 
nerozbalený. Nevzali by ste ho a neotvorili aspoň zo zvedavosti? 
Keď budete tento rok rozbaľovať darčeky, spomeňte si, že aj Boh 
vám nechal jeden DAR v podobe Ježiša. Je len na vás či ho roz-
balíte a prijmete. No z mojej skúsenosti vám môžem povedať, že 
krajší dar som ešte v živote nedostala. 

 
Lucia Hajduková 

*SEB – Slovenský ekumenický preklad Biblie 

Dar Vianoc 

hodol žiť medzi nami, rozhodol sa žiť s nami... rozhodol sa žiť 
s tebou... 

Ako keď horolezec dosiahne vrcholný bod na nejakom pohorí 
a umiestni tam tabuľu alebo vlajku na znak svojej prítomnosti, tak 
Boh umiestnil Seba v Ježišovi Kristovi na túto zem. Vianoce sú 
Božou vlajkou natrvalo upevnenou na tejto zemi. Prítomnosť Boha 
v Ježišovi Kristovi je pre nás výzvou, aby sme sa stali Jeho spoloč-
níkmi, aby sme Ho nasledovali, aby sme všade kde žijeme, mohli 
ukotviť vlajku pokoja, tolerancie, lásky, odpustenia, vzájomnej 
úcty a rešpektu. Niekedy je veľmi ťažko doslova vynechať 
v niektorej situácii života jedovatosť, neprajnosť, zákernosť, 
pýchu či akúkoľvek zlobu a nenávisť, ktoré sa v nás vyplavujú 
na povrch, ale Ježišovo narodenie, jeho prítomnosť v tomto 
svete, je výzvou, aby sme uprednostnili jeho program a postoj 
lásky pred egoizmom a sebectvom.  

Mnohé zaujímavé životné situácie môžu trvať len krátko, mož-
no len niekoľko sekúnd či pár minút, ale ich dosah môže ovplyvniť 
celý náš život.  

Čas prežitý v láske môže byť krátky, ale intenzívny. Aj pár 
sekúnd si možno pamätať celý život. Čas, ktorý je darovaný v láske 
a s láskou, je vysoko hodnotený. Umiestniť vlajku lásky sa dá vša-
de, takmer v každej situácii života. Stačí, aby sme si osvojili Boží 
záujem o človeka. A Vianoce nám tento nádherný viac než ľudský 
rozmer ponúkajú... 

Vianoce nám pripomínajú, že Pán Ježiš Kristus prišiel kvôli 
nám, kvôli mne a Tebe, že prišiel do chladu a temnoty nášho hrie-
chu, aby nás zachránil, aby nám dal druhú šancu, nový život 

a očakáva, že tento vianočný dar prijmeme.  
V Ježišovi Kristovi prichádza teda k nám niečo hrejivé, teplé, 

štedré... Keď On chce a vstupuje do nášho života ako to najväč-
šie bohatstvo, ako Božie kráľovstvo  v podobe lásky, radosti, 
pokoja a v týchto daroch aj spasenie a dokonalý život vo več-
nosti, či nám tým vlastne nedáva VŠETKO??? „Ten, ktorý neušet-
ril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám s Ním 
nedaroval všetko“? Mať všetko, v ľudskom chápaní, je veľmi rela-
tívny pojem. Nikto z ľudí nemá všetko. Môžete mať veľa, ale nie 
VŠETKO. V Božom ponímaní je Pán Ježiš Kristus Ten najväčší 
dar Vianoc. On je všetko a všetkým. Čo si teda prajeme v tieto 
vianočne dni??? Krista. Kto má Krista, má všetko a to ostatné už 
nie je až také dôležité. Vianoce sú teda predovšetkým o Ježišovi 
Kristovi a kto si ich nevie predstaviť bez Neho, ten pozná ich 
pravý zmysel.  

A tak prajem nám všetkým, aby Vianoce boli predovšetkým 
o stretnutí s Pánom Ježišom Kristom, aby tí, ktorí Ho hľadajú, aj 
Ho našli. Aby, tí, ktorí potrebujú nanovo s Ním obnoviť vzťah, aby 
Ho pocítili ako ten hrejivý pocit Jeho lásky a aby si Ho zachovali 
vo svojich srdciach. Prajem nám všetkým, aby Pán Ježiš Kristus, 
Ten narodený a oslávený, aby bol tým pravým zmyslom Vianoc, 
aby bol vlajkou, ktorá je natrvalo ukotvená v našom živote. Určujú-
ca smer, obsah i zmysel života. Nech nám v tom Pán Boh pomáha. 
Amen 

 
S láskou napísané pre bratov a sestry v ev.a.v. cz v Obišovciach. 

 
Dušan Havrila 

(Pokračovanie zo strany 1) 
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Tibor, spolu so svojou rodinou si členom nášho cirkevného zboru 
pomerne krátko. Prosím, predstav sa naším čitateľom niekoľkými 
vetami. 
Som obyčajný chlapec z dediny z nižného konca, moja manželka Ma-
ruška, neobyčajná žena z vyšného konca dediny Hanušoviec nad Top-
ľou. Maruška je moja prvá manželka (dúfam, že aj posledná), ktorú 
som spoznal v 15-tich rokoch a zatiaľ neľutujem. Máme spolu Johanu 
a Gregora. Dve krásne deti (aspoň mne sa páčia). Spoločne sme sa po 
stredných školách rozhodli ísť na odbor zubného technika. Vždy ma 
bavilo robiť niečo kreatívne. Rozmýšľal som byť hrnčiarom, umelec-
kým rezbárom... Často som vo veciach videl veci, ktoré boli iným 
ľuďom skryté. Dodnes mám veľkú predstavivosť a vidím situáciu 
často ináč, ako ostatní  ľudia (to prináša niekedy aj nepochopenie). Na 
mňa si ľudia buď zvyknú alebo nie. Ale tu v zbore v Obišovciach ste 
fajn. Po škole v KE sme mali svadbu, rok sme pracovali vo VT, 15 
rokov v KE, kde sme aj 12 rokov žili s našou rodinou v bytovke. Už 6. 
rok bývame v Ličartovciach, ako asi jediná kompletná evanjelická 
rodina.   
 
Kedy a ako si prijal Ježiša do svojho života? 
Kedy? Neviem. Ako? Netuším. Neviem dňa ani hodiny, aby som zod-
povedal na takú otázku. Vyrastal som v rodine zdravotnej sestry 
a zvárača so svojou staršou sestrou. Odmala sme chodili na detské 
služby Božie (vaša besiedka), kde som často polovicu pri sestre pre-
spal. Bolo to za čias farárovania Hroboňovcov. Neriešil som, prečo 
tam chodím, ale páčilo sa mi. V škole náboženstvo, neskôr konfirmá-
cia a potom výlet 
s mládežou. Tam som sa cítil 
veľmi dobre, bolo to dobré 
miesto pre mňa asi kvôli 
priateľom a Maruške. Potom 
to už išlo samo. Robili sme 
výlety pre deti aj 
s Maruškou, učil som be-
siedku, stretávali sme sa na 
chlapčenských skupinkách, 
spievali sme s M (skratka 
pre Marušku) asi v troch 
spevokoloch, spieval som aj 
v mužskom oktete – štvor-
hlasne. Asi cez M som pri-
šiel k Bohu, cez to všetko, 
čo som žil, v akom prostredí 
som sa pohyboval, čomu 
som venoval svoj voľný čas, 
napriek tomu, že som chcel tráviť čas s M, sme ho trávili s Bohom 
v prostredí, ktoré bolo dobré na to, aby sme sa vzájomne spoznávali 
pri práci v zbore, aj navzájom v našich vzťahoch s Bohom.  
   
Čomu sa venuješ počas týždňa, keď sa nevidíme v kostole? 
Nemám veľa voľného času. Často mám pocit, že by som potreboval 
deň navyše, medzi nedeľou a pondelkom. Spím veľmi málo. Často iba 
4-5 hodín denne. Vstávam ráno o tretej a idem o poschodie nižšie do 
práce (už do svojej vlastnej asi 3 roky). Taký „home office“, či ako to 
teraz volajú. Moja práca spolu s M nás veľmi baví. Ja osobne môžem 
s určitosťou povedať, že práca mi je koníčkom. Vo všetkom, čomu sa 
venujem, hľadám dobré veci, hovorím si, že je to moje hobby. Ja som 
nikdy nedelil prácu na mužskú a ženskú. Čiže preto varím, hrabem sa 
v záhradke, chovám rôzne tvory a teraz naposledy sme sa dali na chov 
včiel. Ta to jaká parádna vec? Robím si aj vlastné úle. Tu je tiež veľa 
kreativity. A viem sa o včelách baviť aj na Stretnutiach mužov so 
„starými“ včelármi (starý – rozumej s rokmi praxe). Oni by sa hnevali, 
keby som o nich tak hovoril. Ale veď nech sa hnevajú. Takú geriatriu 
ste už dávno nevideli. Preto robím nábor mladších ľudí (chlapov 
s vyzretými názormi, najlepšie takými, aby sa zhodovali s tými moji-
mi) na Stretnutie mužov. Ste tam vítaní.  
M hrá v kostole na orgán, resp. na nejaký klavír. Deti si tiež nachádza-
jú priateľstvá na mládeži. Nejaké extra hobby nemám, len viem, že sa 
nerozumiem autám a elektrike. Ináč som zručný, šikovný, mladý muž 
s nekonfekčnou veľkosťou.  
  

Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?  
Často vojdem ráno o tretej do labáku a vyjdem o 22:00. 
 
 Spomínal si, že pracuješ s Maruškou. Aké sú podľa teba výhody 
a nevýhody takejto „manželskej spolupráce“. 
 V práci mám super kolektív. Je tam M a to je super. S M sme manže-
lia 18 rokov, pričom spoznávanie pred svadbou trvalo 8 rokov. Keď to 
dobre počítam... je to veľa rokov. (M ide matika lepšie ako mne). Teda 
v našom spoločnom živote sme už viac spolu, ako bez seba. Šak my 
sme už do jaslí spoločne chodili. Moja mama nás učila (terajšia M 
svokra). M robí trošku iný typ práce, ako ja. Robí snímateľné náhrady 
– to sú tie, čo sa „vypľúvajú“ a ja robím tie „nevypľúvajúce“ (korunky 
a mostíky). Do roboty si „nekafreme“ a už zo života v rodine vieme 
naspamäť, kto má čo robiť, aká je jeho úloha. Zatiaľ to ide a ja sa tomu 
teším. 
 
Ak by ma veľmi bolel zub a moja pani zubárka by už mala po 
pracovnej dobe, máš doma vybavenie na to, aby si mi pomohol? 
Samozrejme. Neváhaj a príď. Potešíme sa tvojej návšteve. A boľavý 
zub? Buď si dáme pivo a pri politickej debate zabudneš na bolesť, 
alebo sa môžeme za tvoju bolesť spoločne modliť, no neviem, či dô-
jdeme výsledku. Nerád to hovorím, ale nepomôžem. Pohotovosť to 
istí.  
 
Hovorí sa, že kresťanstvo nie je len náboženstvo, ale životný štýl. 
Ako sa prejavuje tvoja viera v Krista v tvojej pracovnej rutine? 

Snažím sa nedeliť svoj život na pra-
covné dni a nedeľu, nepretvarovať sa, 
ale žiť najlepšie ako viem pre svoju 
rodinu a ostatných ľudí, aj so svojimi 
chybami a nedostatkami. (tých nie je 
až tak veľa ) 
 
Čelil si niekedy vo svojom zamest-
naní pokušeniu konať proti Božím 
princípom? 
Hej, čelil. Nerád to priznávam, ale 
stáva sa, že musím pracovať v nedeľu. 
Ten deň na viac by bol dobrý.  
 
Ovplyvnila aktuálna pandemická 
situácia aj tvoju prácu? Ak áno, 
ako? 
Prvá vlna bola strach. Od Vianoc do 
Veľkej noci som nemal prácu. Každý 

sa zľakol. A ja bez spolupráce s lekármi si veľmi nepomôžem. Ľudia si 
dali rúška a ja som mal pocit, že ak úsmev nevidno, nebudem potreb-
ný. No modlitby pomohli. Boh požehnáva našu rodinu i našu prácu. 
„Modli sa a pracuj.“ 
 
Akým výzvam v kontexte tvojho zamestnania práve čelíš? 
Vývoj ide dopredu a ak nenasadnem, môže sa stať, že zmeškám. Vždy 
prichádzajú nové veci... Treba školenia, vzdelávanie. Momentálne sme 
začali, laicky povedané, robiť zuby na počítači. Teória je taká, že prí-
deš k zubárovi a bez brania odtlačkov a vecí s tým súvisiacich, pri 
najbližšej návšteve odídeš s novými zubami. Veľmi som sa toho bál. 
Kombinácia ja a počítač – to nie je nič pre mňa. No celkom ma to 
chytilo. Skúšam. Mám prvé výsledky s dobrými ohlasmi od ľudí aj 
lekárov.  
 
Chcel by si na záver niečo odkázať našim čitateľom? 
Čitatelia naši drahí. Ďakujeme, že ste nás prijali do svojho spoločen-
stva. Je nám vo vašej spoločnosti dobre a Pána Boha tu máte toho 
istého. Som rád, že sme si tu v zbore našli miesto, hoci iba vpredu, 
lebo všetky dobré miesta boli už obsadené, keď sme tu prišli. Skúsme 
si niekedy presadnúť v kostole na iné miesto, ktoré nie je naše. Možno 
vytvoríme trochu chaos ostatným. Tým pádom si všetci musíme nájsť 
nové miesto a možno získame aj nový pohľad, z nového uhla, na ľudí 
okolo nás. (čítanie medzi riadkami). 

Za rozhovor ďakuje Vlado Hajduk 

Rozhovor s Tiborom Lukáčom 
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Modlitba a zlyhanie 
 
Možno ste zvyknutí za posledné roky nájsť na druhej strane nášho rozpisu bohoslužieb námety na spoloč-

né modlitby. Neviem, či ste tento papier niekedy pri svojich osobných modlitbách vôbec použili. V podstate 
je to niečo, čo nie je kontrolovateľné a myslím si, že by to ani nikto kontrolovať nemal. Nie je to nijaký covid
- pass, do ktorého vám ako farár nakuknem a pochválim vás, že ste urobili to, čo ste urobiť mali. Alebo vás 
napomeniem, že ste si nesplnili svoju kresťanskú povinnosť. 

Každý máme svoj vlastný spôsob modlitieb. Niektorí sa modlia len za to, čo im príde v tej konkrétnej 
chvíli na um, iní radšej dajú prednosť konkrétnym modlitbám, niektorí využívajú námety na modlitby 
a zapájajú sa do modlitieb za konkrétny problémy v štáte, v cirkvi, v rodinách. Je to úplne v poriadku. Najdô-
ležitejšie je, že sa s Bohom rozprávame a že ten rozhovor k nášmu životu patrí. Forma nie je až taká dôležitá, 
najpodstatnejší je kontakt. 

Chcel by som sa na chvíľu zastaviť pri modlitbe z trochu inej strany. Ani neviem, či je to správne uvažo-
vanie, keď rozmýšľam nad tým, ako sú percentuálne naše modlitby úspešné. Čítal som raz o jednom pokuse, 
ktorý urobili nejakí vedci v Amerike. Vybrali niekoľko pacientov po rovnakej operácii a začali sledovať, ako 
sa zotavujú. Za jednu skupinu sa nejakí ľudia modlili a za druhú nie. Pacienti však o tom nevedeli. Takýmto 
spôsobom chceli vyskúšať, či modlitby za chorých ľudí fungujú a či im skutočne pomáhajú. Výsledok toho 
pokusu nebol vôbec jednoznačný. Nakoniec vysvitlo, že cirkevný zbor, ktorý sa do tohto pokusu zapojil, ne-
bol kresťanský, bolo to nejaké ultra moderné liberálne spoločenstvo, kde popri Ježišovi boli veci z hinduizmu 
i budhizmu.  

Ten pokus potom urobila jedna vysokoškolská profesorka s kresťanským cirkevným zborom a ľudia, ktorí 
sa za pacientov modlili, boli úprimne veriaci. Výsledok hovoril jednoznačne v prospech sily modlitieb.  

Priznám sa, že som sa za posledné mesiace niekoľkokrát zapojil do intenzívnych modlitieb za ľudí, ktorí 
sa ocitli v ťažkom rozpoložení kvôli vážnym ochoreniam (nebolo to iba kvôli Covidu). Bolo to aj za problé-
my s deťmi, rôzne vzťahové problémy v rodine, nešťastia, ktoré zasiahli životy niektorých ľudí. Niekedy 
som to trochu „flákal“, inokedy som sa modlil veľmi intenzívne aj niekoľko týždňov. Zobudil som sa v noci 
a prvá myšlienka bola práve prosba o Božiu pomoc pre konkrétny prípad a konkrétneho človeka.  

Neviem, prečo je to tak, ale mám pocit po týchto niekoľkých mesiacoch, že som ako modlitebník, ktorý 
chcel pomôcť ľuďom v ťažkých situáciách života, zlyhal. S modlitbami, ktoré Pán Boh nevypočul, vždy pri-
chádza myšlienka, že v nich bolo niečo zlé.  

Modlil som sa málo? Modlil som sa povrchne? Nedokázal som dať Pánu Bohu dostatočne najavo, že mi na 
týchto ľuďoch veľmi záleží? Alebo som sa modlil s malou vierou a tak to Pán Boh nevypočul? Alebo som 
mal k tej modlitbe ešte pridať pôst a zapojiť do modlitieb ešte viac ľudí? Vzdal som to príliš skoro a nebol 
som dostatočne vytrvalý? Alebo len jednoducho Pán Boh vyhovieť nechcel a mal úplne iné plány a iné pred-
stavy?  

Akosi to neviem vyhodnotiť a neviem to nejako rozhodne uzavrieť. Zlyhal som alebo som nezlyhal? Je to 
moja prehra alebo je všetko tak, ako to má podľa Božej vôle byť? Mám veľa otázok, ale nemám jednoznačné 
odpovede. Skôr vnímam, že chyba je vo mne, v mojej viere a v mojich modlitbách. Myslím, že aj vy tento 
pocit poznáte.  

Samozrejme, že viac sa nám do mysle vryjú momenty, keď tie modlitby boli neúspešné a na tie, ktoré Boh 
vypočul a problém sa vyriešil, sa jednoducho rýchlo zabudne, pretože to nedošlo až k niečomu takému, čo sa 
nám do mysle doslova vryje. To je dôvod, prečo si viac pamätáme momenty, keď modlitba bola nevypočutá.  

Ale je tu ešte jedna dôležitá vec na ktorú ako modlitebníci často zabúdame. Čím ťažšiu vec Bohu predkla-
dáme v modlitbe, tým intenzívnejší je vtedy náš kontakt s Bohom. Tým úprimnejšie sa mu prihovárame, tým 
otvorenejšie srdce pre Bohom máme a nič pred ním v taký moment neskrývame. Sú to momenty, kedy sme 
najpravdivejší voči Bohu, najúprimnejší, ako len vieme byť. A v tom je jedno veľké pozitívum.  

Preto je modlitebný zápas dôležitý, aj keď sa občas skončí tým, že máme pocit, že sme úplne zlyhali, lebo 
sa nestalo to, za čo sme sa modlili. No malo to veľmi dobrý vplyv na náš vzťah s Bohom. A myslím, že neva-
dí, že nám ostanú v srdci pochybnosti nad našou vierou a nevadí, že to vnímame ako svoje zlyhanie. Je dôle-
žité aj to, že sme viedli taký modlitebný zápas a že sme sa priblížili k Bohu. On sa vtedy veľmi blízko priblí-
žil nám.   

Neprestanem sa modliť a neprestaňte sa modliť ani vy, bratia a sestry. Buď Pán Boh vypočuje naše modlit-
by a pomôže človeku, za ktorého sa modlíme, alebo zmení nás.    

JP 



 

 

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

24.12.2021 Štedrý večer 
15:00 Drienovská Nová Ves   
16:00 Trebejov   
17:00 Kysak   
18:00 Obišovce   

25.12.2021 1. slávnosť vianočná 
8:00 Kysak   
9:00 Drienovská Nová Ves   

10:00 Obišovce   
11:00 Trebejov   

26.12.2021 2. slávnosť vianočná 
Pamiatka mučeníka Štefana 

8:00 Obišovce   
9:30 Kysak   

31.12.2021 Silvester 17:00 Kysak   
18:00 Obišovce   

1.1.2022 Nový rok 9:30 Obišovce   
11:00 Kysak   

2.1.2022 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   

6.1.2022 Zjavenie Krista Pána mudrcom 
8:00 Trebejov   
9:00 Drienovská Nová Ves   

10:00 Obišovce   
11:00 Kysak   

9.1.2022 1. po Zjavení 
8:00 Drienovská Nová Ves Iz 42, 1 – 9; Sk 10, 34 - 43 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   
14:00 Lemešany   

16.1.2022 2. po Zjavení 
8:00 Kysak Iz 49, 1 – 7; 1K 1, 1 - 9 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
18.-25.2022 Týždeň za jednotu kresťanov     - miesta a čas spresníme 

23.1.2022 3. po Zjavení 
8:00 Trebejov Iz 9, 1 – 4; 1K 1, 10 - 18 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

30.1.2022 4. po Zjavení 
8:00 Drienovská Nová Ves Mich 6, 1 – 8; 1.K 1, 18 - 31 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   
2.2.2022 Predstavenie Krista Pána 18:00 Obišovce   

6.2.2022 5. po Zjavení 
8:00 Kysak filiálny konvent; Iz 58,1–9a; 1K 2,1–12 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves filiálny konvent 
14:00 Suchá Dolina   

13.2.2022 Nedeľa Deviatnik 
8:00 Trebejov filiálny konvent; 3M 19,1–2.9–18; 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   
14:00 Lemešany   

20.2.2022 Nedeľa po Deviatniku 7:30 Obišovce Raňajky pre presbyterov 
9:30 Obišovce Výročný zborový konvent 

27.2.2022 Predpôstna 
8:00 Drienovská Nová Ves   
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

6.3.2022 1. pôstna 
8:00 Kysak   
9:30 Obišovce 1M 2,15–17.3,1–7; R 5, 12 – 19 

11:00 Drienovská Nová Ves   

13.3.2022 2. pôstna 
8:00 Suchá Dolina 1M 12, 1 - 4a; R 4, 1 – 5. 13 – 17 
9:30 Obišovce Mládežnícke bohoslužby 

11:00 Lemešany   

20.3.2022 3. pôstna 
8:00 Trebejov 2M 17, 1 – 7; R 5, 1 – 11 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

27.3.2022 4. pôstna 
8:00 Drienovská Nová Ves 1Sam16, 1 – 13; Ef 5, 8 – 14 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

3.4.2022 5. pôstna (Smrtná) 
8:00 Kysak Pašie +VP 
9:30 Obišovce Pašie 

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

10.4.2022 
8:00 Trebejov Pašie +VP 
9:30 Obišovce Pašie +VP 

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

6. pôstna (Kvetná) 
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