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„Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje 
potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu 
schvatneš pätu.“ 1M 3,15  

Asi každý jeden človek vďaka svojím zmyslom – 
očiam a ušiam – vníma, že prichádzajú sviatky Vianoc. V 
obchodoch sa všetok sortiment zmenil a ponúka plno mož-
ností, aby ste obdarovali a nezabudli na nikoho zo svojich 
známych. Reklama nabáda, aby sme využili jedinečné 
možnosti a výhodne nakúpili. Po čase „lockdownu“ sa v 
mestách otvorili vianočné trhy, kde 
je kopec ľudí. V rádiu môžete po-
čuť mnoho vianočných piesní. A 
jednou z nich je aj pieseň Mira 
Žbirku, kde spieva: „Opäť sú tu 
Vianoce“.  

Opäť je tu čas, ktorý pouka-
zuje na Božiu lásku k nám. Je to 
čas, ktorý nám ponúka opäť mož-
nosť zmeniť sa. Zmeniť sa prijatím 
toho Dieťaťa, ktoré sa narodilo v 
Betleheme. A jedine tak sa stáva 
Boží Syn – Pán Ježiš Kristus – Die-
ťaťom, ktoré je dané nám. Dieťa-
ťom, ktoré prichádza pre všetkých.  

Božie slovo, ktoré som zvolil, na vás pôsobí asi dosť 
netradične. Ale vy, mne vzácni členovia môjho rodného 
obišovského zboru, majte na pamäti, že hoci je toto slovo 
napísané v Starej zmluve, v prvej knihe Biblie, predsa 
sú to slová evanjelia. Evanjelia, ktoré počujeme paradox-
ne tam, kde by sme ho nečakali. 

Tešíme sa, že môžeme opäť vytvárať spoločenstvá, kde 
sa navzájom počujeme, vnímame a vidíme jeden druhého. 
Nielen cez monitor obrazoviek, ale skutočne. Všade tam, 
kde sa ako ľud Boží schádzame. A všade tam znie tá dobrá 
zvesť – evanjelium o príchode Mesiáša.  

Opäť sú tu Vianoce. Sviatky Vianoc však ponúkajú 
omnoho viac ako len pripomenutie si príchodu Božieho 

Syna do tohto sveta. Pre mnohých je to obdobie zhonu, 
príprav, pečenia, nakupovania a upratovania. Nezabudni-
me však, kto k nám prišiel. Evanjelista Ján napísal: „Slovo 
stalo sa telom a prebývalo medzi nami.“ (J 1,14) A Slovo 
– Pán Ježiš Kristus – nielen prišiel, ale nám ponúka 
hodnoty spojené s nebeským kráľovstvom. Ukazuje 
cestu ako sa tam dostať. Sprevádza nás, aby sme nezišli 
kdesi na rázcestie života.  

Viete spočítať koľkokrát ste sa opýtali: Kto prišiel? 
Boli ste možno niekde v inej izbe, 
pri dverách zazvonil zvonček, nie-
kto od vás išiel otvoriť a vy ste sa 
potom pýtali: Kto to bol? My, ľu-
dia, máme veľa zážitkov, ktoré nám 
ostanú už asi natrvalo v mysli a 
jeden môj zážitok sa spája presne s 
takouto skúsenosťou. Prišiel som 
do jednej domácnosti a tam sa deti 
z vedľajšej izby opýtali: Kto pri-
šiel? A keď sa dozvedeli, kto pri-
šiel, znudene povedali: Farár... Ča-
kali niekoho iného. Asi som ich 
očakávania sklamal. Počas tohto-

ročných sviatkov sa budeme môcť opätovne zamýšľať nad 
tým, kto prišiel. Kto prišiel na túto zem v podobe dieťaťa. 
A nad tým, že v tom betlehemskom dieťati môžeme spo-
znať Božieho Syna – Pána Ježiša Krista. 

Kniha Genezis opisuje, čo bolo na počiatku. Opisuje 
udalosť stvorenia sveta, ale aj človeka a všetkého. Počuje-
me tvoriace Božie slovo, ktoré povie a stane sa. Človek 
bol stvorený v šiesty deň ako vrchol stvorenia. On dostáva 
pokyn k tomu, aby panoval nad zemou. Nechcem sa teraz 
zaoberať otázkou ,ako sme sa zhostili tejto úlohy od Stvo-
riteľa. Isté je, že panovať túžime. Pri vojnových konflik-
toch vidíme, že chceme panovať. Panovať nielen nad prí-
rodou, ale aj národ nad druhým národom. Človek nad člo-
vekom.  
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Možno sa vám názov tohto článku nebude zdať dosta-
točne vianočný, ale on v podstate vianočný ani nemusí 
byť. Chcel by som len poukázať na chybu, ktorej sme sa 
v našej spoločnosti dopustili, a v podstate v nej pokračuje-
me ďalej. Vybrali sme sa jedným smerom a ideme v tom 
stále ďalej a ďalej. Ak pomiešate hrušky s jablkami, ne-
stane sa nič strašné, pretože jedno aj druhé je naše tradič-
né ovocie a všetci ho vieme rozoznať. Ale zlé je, ak do 
košíka položíte iba samé hrušky a budete ich volať jablka-
mi. Vtedy je to ozaj veľká chyba. Takže o čom je vlastne 
tento článok? Je o tom, ako sme 
v našej spoločnosti pomiešali ad-
ventný čas s vianočným. A nie len 
pomiešali, ale advent nám úplne 
vypadol a my sme ho nahradili Via-
nocami, pričom názov „advent“ nám 
ostal. To je ozaj divné.  

Všetci dobre vieme, že advent sa 
začína štyri týždne pred Vianocami 
a je to v cirkevnom roku veľmi tiché 
a vážne obdobie. No a Vianoce začí-
najú práve na Štedrý večer 
a pokračujú až do sviatku Zjavenia 
Krista Pána mudrcom. Sú to dve 

úplne samostatné cirkevné obdobia.  
Advent je čas prípravy na druhý príchod Krista 

ako sudcu živých a mŕtvych. V cirkvi to bol vždy vážny 
čas, pretože sa hovorilo o tom, že Ježiš môže prísť ako 
zlodej v noci, v hodinu, v ktorú sa ani nenazdáme a môže 
nás ten okamih prekvapiť. To znamenalo, že ste si v tento 
čas mali dať do poriadku život, zmieriť sa s ľuďmi, ísť 
k Večeri Pánovej a nájsť tak pokoj aj s Bohom. Do toho 
času sa pridali ešte cez týždeň pomimo nedeľných boho-
služieb adventné večierne, aby mal človek častejší kontakt 

s Božím slovom a jeho príprava na 
odchod bola pedantnejšia. V advente 
nebývali žiadne svadby, žiadne osla-
vy narodením, žiadne „párty“. Keď 
sa pripravujete na odchod z tohto 
sveta a z tejto časnosti, zábava nie je 
dôležitá, v podstate je zbytočná.  
Druhý príchod Krista je ako príchod 
našej smrti. Keby ste vedeli, že 
o týždeň zomriete, určite by ste nešli 
na nejakú zábavu alebo veselicu. 
Skôr by ste riešili vážne veci života 
a dávali na poriadok svoje zlyhania, 
aby ste to všetko stihli. Takže by ste 
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Všimnime si, milí priatelia, spoločenstvo, ktoré prví 
ľudia mali s Hospodinom. Oni boli nielen vovedení do 
rajskej záhrady, ale aj sa stretávali a zhovárali sa s Hospo-
dinom. Pre nich to bolo niečo úplne prirodzené. Je veľmi 
zvláštne, že dnes mi ľudia poďakujú, že sme sa spolu roz-
právali. Stalo sa mi to viackrát. Po jednej obecnej akcii, 
kde som sedel spoločne s našimi aj katolíckymi veriacimi, 
mi pri odchode ďakovali, že som sa s nimi zhováral. Zara-
zilo ma to, lebo som to nevnímal ako niečo nadštandardné, 
za čo by mi mali zvlášť ďakovať. Prečo by sme sa nemohli 
rozprávať? A prečo by som sa nezhováral s človekom inej 
viery? 

Adam s Evou majú jedinečné spoločenstvo so svojím 
Tvorcom. Boh ich nielen vymodeloval z prachu zeme, ale 
im aj vdýchol dych života, a tak sa stali živými bytosťami. 
Pán Boh sa o nich naďalej zaujíma. Nekončí to len ich 
stvorením a viac nech si robia po svojom. Hospodin pre 
nich pripraví krásnu záhradu. V nej sú vysadené rozličné 
rastliny a stromy. Pri všetkom, čoho sa ľuďom dostáva, 
zaznie jeden jediný príkaz: nejedzte zo stromu poznania 
dobra a zla. Tomu jedinému stromu v strede záhrady sa 
vyhnite.  

Aká veľká je Božia dôvera k stvorenému človeku. A 
ešte väčšia je Božia láska k nám. Pán Boh ten strom neoh-
radil ostnatým drôtom, aby sa k nemu nikto nedostal. Ani 
strom poznania neohradil vysokým múrom, ktorý by 
Adam s Evou neprekonali. Plne dôveruje človeku. Toľko 
pre nich urobil. Oni dostanú jediný príkaz.  

Prví ľudia zhrešili a Boh ich vyviedol preč zo záhrady. 
Stratili spoločenstvo so svojím Bohom. Hriech ich od Hos-

podina oddelil. A toto vnímame počas sviatkov Vianoc aj 
my. Pán Boh sľubuje, že pošle Mesiáša, ktorý by nás na-
vrátil späť k Hospodinovi. Mesiáša, ktorý obnoví to, čo 
sme pádom našich prarodičov stratili. Mesiáša, ktorý ob-
noví spoločenstvo človeka s Hospodinom. 

Pán Ježiš prichádza, aby sme nadobudli tie stratené 
veci. Aby nás obnovil a priviedol späť k Otcovi. Skrze 
Neho môžeme plne spoznať, aký Otec je. Skrze Ježiša 
Krista môžeme poznať hodnoty Božieho kráľovstva a tiež 
cestu, akou sa vydať, aby sme sa dostali tam pred trón Ba-
ránkov. V Ježišovi Kristovi vnímame aj naplnenie toho 
evanjeliového zasľúbenia, ktoré čítame hneď na prvých 
stránkach Biblie: „Položím nepriateľstvo medzi teba a že-
nu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaž-
di hlavu a ty mu schvatneš pätu.“ Kristus je ten, kto diab-
lovi rozmliaždi hlavu. A skutočne cez Jeho dielo a víťaz-
stvo na kríži sa tak stalo.  

Opäť sú tu Vianoce. Zaznieva zvesť o príchode Mesiá-
ša. Zvesť, ktorá mení naše životy. Ten, ktorý prišiel, tak 
činí. Kto teda prišiel v prvom advente pred tými mnohými 
rokmi? Boží Syn, Pán Ježiš Kristus, ktorý nám ponúka 
návrat k Otcovi. Boží Syn, ktorý nám ponúka stratený raj. 

Bratia a sestry, ja vám prajem, aby sme v Kristovi Ježi-
šovi spoznali toho, ktorý vo svojej moci porazil diabla a 
ponúka nám stratený raj – návrat k Otcovi. Takýto Mesiáš 
kvôli nám a pre nás prišiel. Požehnané a pokojné sviatky 
Vianoc. 

AMEN 
Peter Székely 

|Opäť sú tu Vianoce... 

|Ako sme pomiešali hrušky s jablkami 
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|Ako sme pomiešali hrušky s jablkami 
určite viac čítali Božie slovo, viac by ste sa modlili, viac 
času by ste venovali rozjímaniu nad svojim životom a nad 
tým, ako ste ho prežili. Toto je čas na pôst, na nejaké od-
riekanie si vecí, ktoré máme radi, aby sme tým ukázali 
Bohu, že sa vieme aj niečoho vzdať. A to preto, aby sme 
mali viac času na spoločné chvíle s Ním. Nie je to len 
o nejakej diéte, alebo hladovke. Je to o tom, že uberiete 
čas niečomu, čo máte radi a dáte ten čas Bohu. Presne toto 
je advent. Máte na to čas štyroch týždňov. Neviem presne 
odkiaľ cirkev zobrala tú dĺžku, ale jednoducho to kresťa-
nia vymysleli takto. Toto je čas, aby si si usporiadal svoj 
život a svoje vzťahy. Toto sú tie naše jablká.  

A Vianoce sú hrušky. Po čase rozjímania 
a sebaskúmania prichádza vianočný čas, čas radosti 
a veselosti. Do tohto času vložili kresťania pripomenutie 
Ježišovho narodenia a príchodu na tento svet. Pripomína-
me si, že Boh sa stal človekom, že začal dielo našej zá-
chrany a vykúpenia. Takže je čas na oslavy, na zábavu, na 
radosti a na hojnosť.  

Nám však ostal len nejaký príbeh o „jezuliatku“ alebo 
„pacholiatku“, čo už všetci vnímajú ako alternatívu 
k Trom orieškom pre Popolušku. Jezuliatko, pacholiatko, 
čo to vlastne je? Zistil som, že tým pomenovaniam ani 
poriadne nerozumiem. Tie zdrobneniny Božieho mena mi 
už vadia. Chýba mi tam úcta a rešpekt. Pomenovanie „Pán 
Ježiš“ sa mi zdá oveľa vhodnejšie.  

Takto funguje cirkevný rok. Prechádzate obdobie za 
obdobím, kde sa striedajú vážne časy s tými radostnými. 
Takže občas jablká a občas hrušky.  

Lenže tu niekde sa stala chyba. Nám sa tie hrušky 
s jablkami pomiešali. Jablká nám kdesi cestou vypadli 
a ostali nám iba samé hrušky. Ale my im stále hovoríme 
jablká. Advent nám vo svojej podstate úplne zmizol. 
Čas duchovnej prípravy, alebo, ak chcete, prípravy 
ducha, sa nám zmenil na štyri týždne prípravy tela. 
Keď sa dnes opýtate ľudí, čo je advent, tak väčšina odpo-
vie, že je to príprava na Vianoce. A presne toto sa deje. 
Vnútro a duchovný život už nerieši nikto, ale „telo“ a jeho 
potreby riešime ešte ďalšie štyri týždne života každý rok.  

Takže v advente pečieme, varíme, beháme po obcho-
doch a nakupujeme darčeky, chodíme po rôznych predvia-
nočných oslavách a na „párty“, zabávame sa, prejedáme 
sa a hostíme, aby sme v tom mohli pokračovať aj počas 
Vianoc. Naháňame sa, sme nervózni, lebo na nič nemáme 
čas a nikdy nestíhame všetko, čo sme si naplánovali. Tak-
že ak chcete pokojné Vianoce, musíte začať v septembri, 
aby ste to do toho 24. decembra všetko stihli.  

My sme vlastne advent vyhodili a predlžili sme si Via-
noce. Ale nepochopili sme jedno, že ak chceme prežiť 
pokojné a požehnané chvíle počas Vianoc, musíme 
mať najprv pokoj aj vo svojom vnútri. To, že je pred 
Vianocami adventný prípravný čas, má svoju logiku. 
Takže bez sebaskúmania a bez rozjímania, bez roz-
mýšľania nad vlastným životom a chybami, ktoré sme 
urobili, a bez pokánia pred Bohom budú Vianoce vždy 
len stresujúce, krátke a uponáhľané sviatky s veľkými 
očakávaniami bez skutočného naplnenia.  

JP 

15. októbra sme si urobili zborový výlet do poľského mesta Mušina. Cestou tam sme sa na chvíľu zastavili aj v 
Ľeľuchove na trhoch. Našou hlavnou zastávkou boli biblické záhrady. V nich sa nachádzajú rôzne druhy rastlín, 
ktoré boli spomenuté v Biblii. Biblické motívy sú zobrazené miniatúrnymi krajinnými scenériami, architektúrou a 
sochami po celej záhrade. V záhrade sme ochutnali aj minerálnu vodu, ktorá tam vyviera. S Julkou Petrovou, Len-
kou Brozmanovou a Sašou Hajdukovou sme si postavili vežu z obrovských kociek lega a vyskúšali aj bludisko. Po 
prechádzke biblickými záhradami sme zašli aj do centra mesta Mušina na obed a kávu. Ďalšou našou zastávkou bol 
Park Zdrojowi. Krásny park, kde sa nachádza vyhliadková veža, z ktorej sme videli na celé okolie, rybníky, zvie-
ratá, ako napríklad labute a lamy, kvety, sochy, drevené domčeky a plno ďalších vecí hodných obdivu. Počas celého 
dňa sme mali nielen skvelé počasie, ale i plno smiechu a dobrú náladu. Celý deň bolo cítiť Božiu prítomnosť. 

Ema Hajduková 

|Výlet do záhrad v Mušine 
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Krst - Pravidlá pre cirkevno-zborovú prax 
Možno vám slová „cirkevno-zborová prax“ na prvé 

počutie nič nehovoria, ale myslím, že je to niečo, čo by 
ľudia v cirkevnom zbore mali aspoň sčasti ovládať. Ofi-
ciálne sa tieto predpisy nachádzajú v zbierke Cirkevnop-
rávnych predpisov (CPP) Evanjelickej cirkvi augsburské-
ho vyznania na Slovensku. Znie to možno veľmi oficiál-
ne, ale sú to pravidlá a zásady, ktoré by sa mali dodržia-
vať vo všetkých cirkevných zboroch v Evanjelickej cirkvi. 
Platia predovšetkým pre farárov, ale aj pre všetkých čle-
nov cirkevných zborov.  

Cirkevno-zborová prax zahŕňa pravidlá, ktoré sa 
týkajú krstu, konfirmácie, Večere Pánovej, sobáša 
a pohrebu. Sú to praktické veci, kvôli ktorým prichádzajú 
ľudia za farárom a stáva sa, že tu občas dochádza 
k nedorozumeniam. Farár má inú predstavu ako rodina, 
má občas ťažko splniteľné požiadavky, alebo kladie pod-
mienky, ktoré sú pre rodinu neakceptovateľné. Alebo sa 
povedzme pýta na veci, ktoré rodina neprišla riešiť a pre 
nich je to nepríjemné. Prípadne ich tlačí do niečoho, čo si 
rodina nepraje. Tak vznikajú konflikty, ktoré majú za ná-
sledok jednu či druhú urazenú stranu a vzniká zbytočný 
hnev.  

To, čo by som chcel v nasledujúcich riadkoch vysvet-
liť, sa týka krstu a sú to veci, ktoré sú podľa tohto cirkev-
ného nariadenia záväzné pre každého evanjelického farára 
či farárku. Mnohé informácie z tohto 
nariadenia všeobecne poznáme, ale 
niektoré sú zabudnuté, možno neúmy-
selne, no občas aj úmyselne.  

Pre niektorých rodičov, ktorí prídu 
požiadať o krst, je zbytočnou kompli-
káciou, že s nimi chce farár robiť aký-
si pohovor. Prečo nemôžu zavolať 
v sobotu, že v nedeľu prídu krstiť? 
Citát zo záväzných úprav hovorí: Du-
chovný pastier (farár) je povinný 
viesť s rodičmi a krstnými rodičmi 
pastorálny rozhovor o význame, 
zmysle a záväznosti krstu svätého. 
Nie je to žiadny rozmar farára ani ob-
ťažovanie, je to jeho povinnosť vy-
svetliť, aký význam má pre ich dieťa 
krst a aké majú rodičia pri výchove dieťaťa z pohľadu 
viery povinnosti. K nepríjemným veciam pri takýchto 
rozhovoroch vedie otázka, či sú rodičia zosobášení. Prečo 
sa ich to farár pýta? Načo je zvedavý? Oni predsa prišli 
kvôli krstu a nie kvôli sobášu. Citujem z nariadenia: Zistí, 
čí sú rodičia pokrstení, konfirmovaní a cirkevne zoso-
bášení. Ak z rozhovoru vyplynie, že tieto podmienky 
nespĺňajú, vedie rodičov k rozhodnutiu, aby pred krs-
tom dieťaťa boli oni sami najprv pokrstení 
(konfirmovaní) a ich manželstvo evanjelicko-
kresťanským spôsobom požehnané. Takže sa tu znova 
nebavíme o nejakom rozmare či zvedavosti farára, ale 
o jeho povinnosti sa na tieto veci pred krstom opýtať 
a viesť rodičov, aby si v tejto veci dali život do poriadku.  

To, že aspoň jeden z rodičov a krstných rodičov musí 
byť pokrstený a konfirmovaný v evanjelickej cirkvi väčši-
nou všetci vieme. Menej známa vec je: Krstní rodičia ev. 
a. v. musia byť pokrstení a konfirmovaní a v prípade 

manželov - krstných rodičov - aj cirkevne zosobášení. 
To je pravidlo, ktoré už tak známe nie je. Ale má takisto 
svoju logiku. Ako majú pomáhať pri výchove rodičom, ak 
sami krstní rodičia žijú v hriechu, pretože nie sú ochotní 
sa zosobášiť a dať si do poriadku svoj vlastný život?  

Ďalším pravidlom je: Krstní rodičia z inej cirkvi mu-
sia byť pokrstení. Tým, že dnes sa vyberajú krstní rodi-
čia z rodiny, veľakrát sa stáva, že tieto podmienky vôbec 
nespĺňajú.  

A ešte jedna podmienka týkajúca sa krstných rodičov, 
o ktorej už dnes málokto vie: Krstným rodičom nemôže 
byť ten, kto nemá pokrstené vlastné deti, alebo deti 
krstného rodiča ev. a. v. nasledujú vierovyznanie nee-
vanjelického rodiča. Aj také prípady sa dnes stávajú, 
pretože pribúdajú kresťania, ktorí majú problém s krstom 
detí. Ak si nedáte pokrstiť vlastné dieťa, lebo s tým máte 
vieroučný problém, ako sa postavíte v kostole k sľubu, že 
budete rodičom pomáhať pri výchove ich detí? A ak ste 
zo zmiešaného manželstva a ani jedno dieťa nenasledova-
lo vás a vaše vierovyznanie, tak podľa cirkevných predpi-
sov nemôžete byť krstným rodičom. Má to svoju logiku, 
pretože ak ste neviedli svoje dieťa k viere v Boha v našej 
cirkvi, ako to chcete sľúbiť pri inom dieťati? 

Častým problémom je čas krstu, alebo lepšie povedané 
krst v rámci bohoslužieb. Pre rodinu by bolo pohodlnejšie 

mať krst v sobotu, aby mohli mať 
rodinnú oslavu a následne po nej ešte 
v nedeľu voľný deň. Akosi sa neuva-
žuje, že by mali byť v nedeľu 
v kostole. Krstom sa stávame súčas-
ťou Božej rodiny, teda súčasťou cir-
kvi a konkrétneho cirkevného zboru. 
Cirkevný predpis hovorí: Celý cir-
kevný zbor modlitebne a konkrét-
nou pomocou podporuje duchovný 
rast pokrsteného. Ak sa teda krst 
týka celého cirkevného zboru a jeho 
členovia majú aj určité povinnosti, 
aký zmysel by malo robiť krst „poza 
chrbát“ cirkevníkov? Veď to dieťa 
krstom prijímame do konkrétneho 
zboru, medzi konkrétnych ľudí. 

A pridávam ešte ďalší citát z predpisov: Krstiť treba 
zásadne v chráme, pokiaľ možno v rámci služieb Bo-
žích. 

Samozrejme, že rodina prichádza často so svojimi 
predstavami o krste, krstných rodičoch, dátume i mieste 
krstu, ale aj oni si musia uvedomiť, že farár musí dodržia-
vať určité pravidlá, ktoré sú stanovené v cirkvi, aby sa 
všetko dialo slušne a v poriadku.  

A nakoniec ešte jedno pravidlo: Zásadne nemožno 
krstiť deti z iných cirkevných zborov (ako i mládež a 
dospelých). Toto sa týka predovšetkým nás, farárov, aby 
sme nezasahovali do parochie, teda obvodu iného cirkev-
ného zboru. Je to možné iba so súhlasom farára toho zbo-
ru, do ktorého ten človek podľa trvalého pobytu patrí. 

Dúfam, že som aspoň sčasti vysvetlil, prečo som vám 
v niektorých veciach pri žiadosti o krst nevyhovel a prečo 
som sa pýtal na veci, ktoré vám osobne boli nepríjemné.  

JP 
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Dušan Kosturko, Kysak 

Margita Gdovinová, Drienovská Nová Ves 157 
Ludmila Molitorisová, Lemešany 202 

1. 1. – 31. 3. 

65 

75 

80 

50 

55 

Drahí jubilanti!  
Srdečne blahoželáme a žehnáme v mene Pánovom! 

 Milí bratia a sestry, blížime sa ku koncu roka 2022. Prosíme vás, 
aby ste uhradili cirkevný príspevok vo výške 30,- eur na člena cir-
kevného zboru. 
 Tohto roku budeme mať v januári Aliančný modlitebný týždeň 
spolu s bratmi a sestrami z rímsko-katolíckeho cirkevného zboru 
Obišovce. Dohodli sme sa na štyroch večeroch, na ktoré vás srdeč-
ne pozývame. Čas, miesto a témy spoločných stretnutí spresníme. 
 Tento rok je v pláne aj evanjelizácia Pre Teba. Bude sa vysielať 
z domu kultúry v Liptovskom Mikuláši 21.- 25. januára 2023. Radi 

by sme sa do tejto akcie zapojili aj v našom zbore. 
 Výročný zborový konvent máme naplánovaný na nedeľu Deviatnik 5.2.2023. 
 19.2.2023 v predpôstnu nedeľu budeme mať z Obišovského kostola priamy prenos bohoslužieb 

v Slovenskej televízii. Téma nedele bude venovaná národnému týždňu manželstva. 

Ak tiež patríte medzi jubilantov, no nenašli ste sa v tomto zozname, povedzte to svojmu presbyterovi,  
prípadne nám o tom dajte vedieť na fare. Je to zrejme preto, že nemáme váš evidenčný list. 

Renáta Galová, Obišovce 128 

Emília Gallová, Drienovská Nová Ves 68 
              Milan Straka, Kysak 404 

Emília Babejová,  
Drienovská Nová Ves 186 

Marián Kuropčák,  
Suchá Dolina 27 

70 

Mária Ballová, Obišovce 105 
Anna Čopová, Trebejov 4 

85 

Anna Kollárová, Kysak 87 
Ludmila Lučkaiová, Trebejov 23 

Ing. Emil Macko, Kysak 266 
Miroslav Olejár, Kysak 393 
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Ako ste prežili pamiatku Reformácie? Koľko evanjelikov si všimlo sviatok? A čo vám prišlo na um pri tom-
to sviatku v tomto roku 2022? Boli ste aj v kostole, či nebol čas? Totiž náš brat farár mal reformačnú kázeň. Ale 
poďme po poriadku.  

Mne sa v tom týždni stretli tri veci. Pamiatka Reformácie bola v pondelok.  
Už dlhšie chodím s myšlienkou, kde mám riešenie na medziľudské vzťahy. Ľudia si pri rôznych príležitos-

tiach pripomenú, alebo aj tomu druhému, rôzne príslovia. Napríklad „Pán Boh nenáhlivý, ale pamätlivý.“ Alebo 
„Na každého raz príde...“, alebo „Božie mlyny melú pomaly, ale isto“, atď. Prečo si radšej nespomenú na 
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho 
ako seba samého.“ Lk 10,27. Takto si zákonník odpovedal sám na otázku, ktorú položil – pokúšajúc Ho – Pá-
novi Ježišovi. Nespomenú si tiež na: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby neza-
hynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho.“ J 3,16. Určite by to dalo životu a vzťahom úplne iný rozmer. 
Iný prístup. Iný pohľad na okolie. Áno, suma zákona a suma evanjelia. Milovať budeš, lebo... Boh miloval... 
On prv miloval nás. Plnosťou zákona je teda láska (R 13,10). 

To druhé bola kázeň nášho brata farára na pamiatku Reformácie. Zákon vložený do vnútra človeka, vpísaný 
do srdca (Jer 31,33), práve láska, ktorá je plnosťou zákona. Milovať 
Boha, milovať blížneho. To je zákon nám vpísaný do srdca. A presne 
ako povedal, sme v dobe, kedy platí: „Kto pácha neprávosť, nech ju 
pácha ďalej! Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej! Ale kto koná spravod-
livosť, nech ju koná ďalej! A kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej!“ Zj 
22,11. Lebo kto si dnes dá poradiť? Ale stále je tu láska a ono – milo-
vať budeš... a svojho blížneho... 

To tretie bol príhovor na mládežníckych bohoslužbách. Bol som 
chorý, ale počúval som na internete. Tam nám Lucka Ivanová vysvetli-
la, ako máme zapierať sami seba. Dokonca uviedla príklady zo svojho 
života. Som vďačný za našu mládež, lebo ak sa zaoberajú takýmito 
témami, je to dobré. Mnohí tomu nerozumejú. Veď kto dnes dokáže 
zaprieť sám seba, aby vynikol Boh? Aby bol práve Boh oslávený. 
Koľkí hľadajú svoju slávu a nie Božiu? Len dobre počúvajte. Sledujte dianie a uvidíte, že je málo tých, ktorí 
poukazujú na Boha a Jeho slávu. Lebo čo ak si práve Jeho nevšimnú a to On všetko...  

Dalo by sa rozviesť všetky tri odseky a zoširoka veľa napísať. No pre túto chvíľu je to práve dosť. Len ak si 
to zhrniete a porozmýšľate nad tým, príde vám všetko s Božou pomocou na um. Prajem vám Božie požehnanie, 
dni plné milosti a mládeži – ako to zaznelo v príhovore – vytrvalosť. Preukazujme si navzájom lásku. Myslím, 
že čas Vianoc je na to veľmi príhodný. 

Ján Brozman 
Zborový dozorca 

Reformácia 

Niektorí veria - iní menej 
a podaktorí vôbec nie, 
ale Pán príde v pravý čas 
a spasí - spasí všetkých z nás. 
 
To všetci svorne veríme 
a k Pánu sa vždy modlíme, 
čuj Pane, vypočuj náš hlas 
a zachráň - zachráň nás. 
 

Jaroslav Kosturko 

Pozerám oknom do prírody, 
všade vôkol je beloba, 
to Pán náš Ježiš z výšin nebies 
snehové vločky zosiela. 
 
Adventný veniec - jedna svieca svieti, 
do Vianoc všetky zahoria, 
počujte dospelí aj všetky deti, 
príde k nám Dieťa, Jezuľa. 
 
Svetielko z diali ide k nám, 
to Pán, náš Ježiš Kristus, sám, 
prichádza na svet milý náš, 
by spasil všetkých - všetkých nás. 

Vianočná 



 

 

PÚTNIK 7 4/2022 

Na kávičke s Máriou Royovou 
Mária Royová sa narodila 26. novembra 1858 ako 

najstaršia dcéra Augusta Roya, ev. farára a matky 
Františky, rodenej Holuby. Mala 4 súrodencov. 
O Kristíne Royovej sme písali o dve čísla dozadu. 

Svoje detstvo prežila v národne uvedomelej rodine. 
Už od detstva písala rôzne rozprávky a povesti. Ok-
rem povestí a rozprávok Mária Royová skladala chrá-
mové piesne, ale aj vojenské pochody a hymnické 
piesne. 

Najviac jej skladieb nájdete 
v spevníku „Piesne sionské“, ktorý 
obsahoval 310 piesní, z toho 160 pô-
vodných. 112 piesní s originálnymi 
nápevmi, ktoré zložila práve Mária. 
Mimo toho skladala texty 
k duchovným piesňam, tých bolo asi 
117 a 105 textov preložila. V duchov-
nej tvorbe to boli prvé piesne vytvore-
né slovenskou ženou. 

Aj keby sme nevedeli veľmi veľa 
o živote Márie Royovej, z jej tvorby 
by sme dokázali poskladať jej 
hodnotový rebríček. V jej piesňach 
vidno jej vzťah k Bohu, jej postoj 
k ľuďom, jej životné priority. Vo 
svojich duchovných piesňach 
dokázala povzbudiť človeka, keď bol 
ubitý a skormútený, dokázala ho 
motivovať k láske k Bohu a upevniť 
vo viere. Keď si spievate jej piesne, 
nájdete vnútorný pokoj a pomôžu vám 
prísť na iné myšlienky.  

Kto z evanjelikov by nepoznal 
pieseň „Boh náš je láska od 
večnosti...“ ES 229. Je to pieseň, ktorá 
je oslavou Boha, Jeho svätosti a moci 
a zároveň je to aj úžasné vyznanie. Alebo si 
zaspievajte pieseň „Smieť žiť pre Krista, pre Neho 
mrieť...“ ES 475. Neviem, či sa dá ešte krajšie 
a úprimnejšie vyjadriť vzťah k osobe Pána Ježiša 
Krista.  

Sú ľudia, ktorý majú takýto dar od Boha a dokážu 
vyjadriť v piesni to, čo nevieme povedať slovami. Jej 
piesne prinášali a prinášajú veriacim ľuďom radosť a 
povzbudenie na ceste za Kristom a jednoznačne 

upevňujú vieru. 
Mária Royová spolu so svojou mladšou sestrou 

Kristínou zažili duchovné obrátenie  a to vďaka kocha-
novskému farárovi Pavlovi Royovi, ďalej Jozefovi 
Kostomlatskému, vydavateľovi časopisu Betánie a mi-
sionárovi Dr. F. W. Baedekerovi. Po návrate z Prahy, 
kde sa stretli s posledne menovaným, začali okamžite 
rozbiehať duchovné aktivity v cirkevnom zbore v 

Starej Turej. Zažili mnoho odporu 
a nepriateľských prejavov, bolo to do-
konca aj zo strany viacerých predstavi-
teľov vtedajšej evanjelickej cirkvi. Ale 
nevzdávali sa a stali sa priekopníčkami 
v charitatívnej, ale aj misijnej činnosti 
na Slovensku. 
Založili prvú nedeľnú školu na Slo-
vensku, ku ktorej sa postupne pridávali 
aj dospelí návštevníci z kopaníc, pričom 
počet ľudí na stretnutí sa pohyboval až 
na úrovni trojciferných čísel. V roku 
1897 sestry Royové so svojimi spolu-
pracovníkmi založili spolok Modrého 
kríža. Spolok mal päť základných pra-
vidiel: Budem denne čítať Bibliu, bu-
dem spravovať svoj život podľa nej, 
budem privádzať hynúce duše ku Kris-
tovi, budem pripravený znášať pohane-
nie pre Neho a nebudem piť opojné ná-
poje. 
Spolu so sestrou Kristínou rozvinuli 
ohromnú charitatívnu prácu, doslova 
boli priekopníčkami. Starali sa 
o opustené deti a vytvorili pre ne útu-
lok, z ktorého neskôr vznikol sirotinec 
s názvom Chalúpka. 12. mája 1912 bola 
slávnostne otvorená malá nemocnica, 

postavená z milodarov. 
Mária Royová zomrela 25. februára 1924 a je po-

chovaná na staroturianskom cintoríne pri hroboch svo-
jich rodičov. Po jej smrti mladšia sestra Kristína ostala 
stále aktívna a podarilo sa jej v Starej Turej otvoriť 
ešte starobinec s názvom Domov bielych hláv. 

V roku 1969 bola v rodnom dome sestier Royo-
vých, na ev.a.v. fare, odhalená pamätná tabuľa. 

JP 

VTIP 
Farár, pastor a rabín sa vracajú zo spoločnej teologickej konferencie a tak sa rozhodnú, že si zájdu na jedno pol-
deci. Lenže pred krčmou zistia, že si zabudli všetci traja peniaze. Farár sa zamyslí a hovorí: 

 Ja niečo skúsim a keď mi to vyjde, tak pijeme dnes všetci zadarmo.  
Vojde do vnútra, objedná si, vypije poldeci a už je pri ňom čašník a chce platiť.  

 Ja som ale platil pri objednaní! 
 Och prepáčte, je tu dnes taký frmol, že neviem, ani kde mi hlava stojí.  

Farár vyjde von a vysvetlí ostatným, čo majú robiť. Druhý ide do krčmy pastor a tým istým spôsobom má pol-
deci zadarmo. Nakoniec ide dnu rabín a znova sa situácia zopakuje. Čašník sa mu ospravedlňuje: 

 Prepáčte mi, to bude asi tou horúčavou, dnes ste už tretí duchovný, u ktorého sa mi to stalo.  
 To je možné, hovorí rabín, ale vydajte mi z tej 50,- s ktorou som vám platil. 
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Fight Club (FC) je program zameraný na komplexný rozvoj osobnosti muža. Tento program trvá 8 ale-
bo 10 týždňov a koná sa dvakrát ročne. Je to výzva, ktorá sa dotkne každej oblasti muža – fyzickej, emoč-
nej, duchovnej a vzťahovej. Fight Club je bezplatný program pre mužov a pomáha im stať sa lepšími ver-
ziami seba samého. Ide o medzinárodný projekt, pričom na Slovensku sa túto jeseň konal už jubilejný de-
siatykrát. Na začiatku Fight Club-u si účastník zvolí svoje osobné ciele, ktoré by chcel dosiahnuť v každej 
zo štyroch oblastí. K tomu dostane od organizátorov rozpis úloh na každý týždeň. Ak niektorú z úloh ne-
splní, dostane „strike“. Za 3 inkasované „strike-y“ vypadáva. Keďže dvom sa bojuje jednoduchšie, dôleži-
tou súčasťou je tzv. AP partner, s ktorým sa raz za týždeň stretne a povzbudzuje, zdieľa a motivuje nielen 
v riešení zadaných úloh.  

V telesnej oblasti sa zvyčajne trénuje vrch a stred tela a nechýba ľubovoľné kardio cvičenie. 
V emočnej oblasti sa číta kniha určená na formovanie osobnosti alebo účastník prechádza online trénin-
gom s podobným cieľom. Duchovná oblasť je spravidla spojená s čítaním niektorej biblickej knihy a 
vo vzťahovej nesmie chýbať napr. varenie, výlet s rodinou alebo kamarátmi, či stretnutie so starým priate-

ľom. Špecialitou sú aj kreatívna výzva, v ktorej sa pracuje s dreveným hrano-
lom a kryptonit. Ako naznačuje názov, kryptonit je niečo, čomu by sme sa 
chceli naopak vyhnúť a počas 8 alebo 10-tich týždňov to nerobiť. 
Dalo by sa o tom veľa rozprávať, no najlepšie je to vyskúšať na vlastnej koži. 
Ja som absolvoval Fight Club už dvakrát a musím povedať, že aj keď to bola 
drina a stálo to veľa času, potu, vytrvalosti a odriekania, išiel by som do toho 
znova! Bol to dobre využitý čas, lepšie som porozumel sebe samému, aj tomu, 
aký plán má so mnou Pán Boh. Verím, že On si FC používa ako prostriedok na 
náš rast. „Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali 
dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil.“ Ef 2:10 

Najbližší FC (FC#11) sa začne v apríli 2023. Ak sa chceš pridať, sleduj stránku www.fight-club.sk, ale-
bo v jej dolnej časti požiadaj o odoberanie „newsletter-a” a budeš vždy v obraze. 

Vladimír Hajduk 

Fight Club 

Milí dospeláci 
Znovu tu pre vás máme kvíz. Na študovanie odpo-
rúčame knihu Skutky apoštolov a súradnice pri 
otázkach sú len na kontrolu. :) 
1. Kto reptal proti Hebrejom, že sa pri každo-

dennej obsluhe venuje ich vdovám menej 
pozornosti ako ostatným? (Sk 6, 1) 
 a) Pohania  
 b) Židia 
 c) Helenisti 
 d) Farizeji 

2. Šimon chcel vedieť udeľovať Ducha Sväté-
ho, čo pre to urobil? (Sk 8, 18) 
 a) Modlil sa k Bohu 
 b) Veril a dúfal 
 c) Hovoril v jazykoch a prorokoval 
 d) Ponúkol peniaze, aby ho to naučili 

3. Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení 
________. (Sk 11, 16) 
 a) Ohňom 
 b) Olejom 
 c) Duchom Svätým 

4. Je možné, aby niekto hovoril správne o Ježi-
šovi, aj keby poznal len Jánov krst?  
(Sk 18, 25) 
 a) Áno 
 b) Nie 
 c) Neuvádza sa 

5. Kto úplne vyvrátil tvrdenie Židov, že Ježiš 
je Kristus? (Sk 18, 26-28) 
 a) Apollo 
 b) Ján 
 c) Pavol 
 d) Peter 
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Námety pre Vaše osobné modlitby 
 

V tomto čísle nášho zborového časopisu sa znova vrátime k námetom pre naše osobné modlitby. To je vlast-
ne myšlienka modlitebného kalendára. Jeho význam je v tom, že sa dokážu spojiť viacerí ľudia a spolu sa mod-
lia za tú istú vec, tú istú myšlienku, či toho istého človeka. Viac modlitebníkov, viac viery a väčšia sila modlit-
by. A keď k tomu pridáme ešte vytrvalosť a vydržíme sa modliť aj viac dní, alebo aj týždňov, tie modlitby zís-
kajú na sile a o to skôr sa k nim môže Pán Boh vyjadriť. O tom písal aj apoštol Jakub vo svojom liste: „Mnoho 
zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.“ Jak 5,16 

Zároveň ide aj o takzvané tematické modlitby. Keď rozoberáme napríklad na biblickej hodine nejakú tému 
a po nej nasledujú spoločné modlitby, ich obsah by mal korešpondovať s témou, ktorej sme sa práve venovali. 
Takže ak sa venujeme napríklad téme posledného súdu, naše modlitby by mali byť napríklad prosbou, aby 
k nám bol Pán Boh milostivý. Alebo sa budeme modliť, aby sme vďaka viere v Ježiša Krista mohli prejsť zo 
smrti do života a neboli súdení. Tematické modlitby sa držia myšlienok, ktoré sme počas témy rozoberali. 

Taký je teda princíp modlitebného kalendára. Zoberiete si ho k sebe, keď sa modlíte večer vo svojej komôr-
ke a do svojich prosieb pripojíte pravidelne aj prosby za veci, ktoré sa v modlitebnom kalendári spomínajú. Je 
to podobne ako keď sa napríklad modlíme za niekoho zo svojej rodiny, o kom vieme, že je chorý a potrebuje 
Boží zásah vo svojom živote. Chcem Vás poprosiť, aby ste do svojich modlitieb zahrnuli aj prosby za nasledov-
né námety. 

 

Konflikt na Ukrajine 
Človek nemusí každý deň sledovať správy, aby si uvedomil, v akej ťažkej situácii sa celá táto krajina nachá-

dza. Snažím sa aspoň občas si predstaviť, aké to musí byť ťažké v takejto zime fungovať bez vody, bez plynu, 
elektriny či tepla, ale celkom si to predstaviť neviem. Nechcem tu riešiť politiku a rozhodnutia, ktoré do takého-
to stavu krajinu doviedli. Ani sa nepotrebujeme modliť za potrestanie konkrétnych vinníkov. Na to modlitby nie 
sú. Sú skôr na to, aby sme sa modlili, aby sa táto vojna ukončila a ľudia už mohli žiť v mieri. Aby sa už mohli 
vrátiť späť do svojej krajiny a dávať si do poriadku každý svoj vlastný život. 

 Modlime sa za mier na Ukrajine 
 Modlime sa, aby prestalo bombardovanie infraštruktúry a civilistov 
 Modlime sa za pokoj pre týchto ľudí 

 

Politickú situáciu na Slovensku 
Bez ohľadu na to, kto riadi alebo bude riadiť našu krajinu, potrebovali by sme znova vidieť slušnosť, korek-

tnosť, ohľaduplnosť v našej politike. Tých zlých príkladov už bolo dosť. Nepomáha to ako príklad pre ostat-
ných a nepomáha to ani v tej ťažkej ekonomickej situácii, v ktorej sa nachádza celý svet. Tak veľmi by sme 
potrebovali vidieť politikov, ktorí skutočne myslia na dobro ľudí, ktorým sú poslaný slúžiť. A my sa musíme 
naučiť menej nadávať a kritizovať a viac sa modliť. 

 Prosme za politikov, ktorí budú mať mravné a morálne zásady 
 Modlime sa, aby sa v parlamente prijímali zákony, ktoré budú na prospech Slovenska 

 

Problémy cirkvi 
To, čo vidíme v politike, je badateľné aj v našej cirkvi. Konflikty neustúpili, len sa preniesli do iných časopi-

sov a novín. Stále pokračuje podozrievanie zo zneužívania financií, zo zlého hospodárenia. Stále nedôverujeme, 
že sú tu ľudia, ktorým na cirkvi záleží. 

 Prosme za predstaviteľov našej cirkvi v jednotlivých dištriktoch i generálnej cirkvi 
 Prosme za správne smerovanie cirkvi a vierouku 
 Prosme, aby sme vedeli v cirkvi vždy správne pomenovať hriech a neprekrúcali pravdu 
 

Problémy našich rodín 
Vyzývať k prosbám za našich blízkych a naše rodiny by sme v podstate ani nemuseli. Ale občas sa stáva, že 

stratíme akoby nádej, že sa môžu veci v našich rodinách zmeniť. Chýba nám vytrvalosť a viera v to, že Pán Boh 
môže skutočne zmeniť človeka a zachrániť ho. A tak sa občas už vzdávame. Prestaneme napomínať, prestane-
me hovoriť o Bohu, lebo sa nám zdá, že to nikam nevedie a že všetko naše úsilie vyšlo nazmar. 

 Buďme vytrvalí, prosme o trpezlivosť a múdrosť v jednaní s našimi najbližšími 
 Prosme, aby sme im vždy s láskou vedeli vydať svedectvo o Kristu 
 Prosme, aby si nás Pán Boh použil v službe pre Neho 
Milí bratia a sestry, nájdite si pravidelne nejaký čas na to, aby ste mohli zložiť svoje ruky a keď to urobíte, 

zaraďte aj tieto prosby do zoznamu, s ktorým sa budete obracať na Pána Boha v nasledujúcich dňoch 
a týždňoch. 

JP 

Modlitebný kalendár CZ Obišovce 
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 Dátum Príležitosť Čas Miesto Poznámka 
24.12.2022 Štedrý večer 17:00 Obišovce   

25.12.2022 1. slávnosť vianočná  
8:00 Suchá Dolina   
9:30 Obišovce   
11:00 Drienovská Nová Ves   

26.12.2022 2. slávnosť vianočná  
Pamiatka mučeníka Štefana 

8:00 Trebejov   
9:30 Kysak   

31.12.2022 Silvester 
18:00 Obišovce   

21:00 Obišovce – zborová 
miestnosť   

1.1.2023 Nový rok 9:30 Obišovce   

6.1.2023 Zjavenie Krista Pána  
mudrcom 

8:00 Drienovská Nová Ves   
9:30 Obišovce   
11:00 Trebejov   

8.1.2023 1. po Zjavení 
8:00 Kysak 1M 1,1–5; Sk 19,1–7 
9:30 Obišovce   
11:00 Drienovská Nová Ves   
14:00 Suchá Dolina   

Január 2023 Aliančný modlitebný týždeň   Spolu s RKC Obišovce 4 spoločné večery, 
miesta a čas spresníme 

15.1.2023 2. po Zjavení 
8:00 Trebejov 1Sam 3,1–10; 1K 6,12–20 
9:30 Obišovce   
11:00 Kysak   

22.1.2023 3. po Zjavení 
8:00 Drienovská Nová Ves Filiálny konvent 
9:30 Obišovce   
11:00 Trebejov Filiálny konvent 

21.-25.1. 
2023 Evanjelizácia Pre Teba   Liptovský Mikuláš   

29.1.2023 4. po Zjavení 
8:00 Kysak Filiálny konvent 
9:30 Obišovce   
11:00 Drienovská Nová Ves   

2.2.2023 Predstavenie Krista Pána 18:00 Obišovce   

5.2.2023 Nedeľa Deviatnik   7:30 Obišovce Raňajky pre presbyterov 
9:30 Obišovce Výročný zborový konvent 

12.2.2023 

8:00 Trebejov Oz 2,14–20; 2K 3,1–6 
9:30 Obišovce   
11:00 Kysak   
14:00 Suchá Dolina   

19.2.2023 Predpôstna 
Ukončenie nár. týždňa manželstva 9:30 Obišovce Priamy prenos STV 

26.2.2023 1. pôstna 
8:00 Drienovská Nová Ves 1M 9,8–17; 1Pt 3,18–22 
9:30 Obišovce   
11:00 Trebejov   

5.3.2023 2. pôstna 
8:00 Kysak 1M 17,1–7.15–16; R 4,13–25 
9:30 Obišovce   
11:00 Drienovská Nová Ves   

12.3.2023 3. pôstna 
8:00 Suchá Dolina +VP; 2M 20,1–17;  1K 1,18–
9:30 Obišovce Mládežnícke bohoslužby 
11:00 Kysak   

19.3.2023 4. pôstna 
8:00 Trebejov 4M 21,4–9; Ef 2,1–10 
9:30 Obišovce   
11:00 Drienovská Nová Ves   

26.3.2023 5. pôstna (Smrtná) 
8:00 Kysak Pašie + VP 
9:30 Obišovce Pašie 
11:00 Trebejov Pašie + VP 

2.4.2023 6. pôstna (Kvetná) 

8:00 Drienovská Nová Ves Pašie +VP 
9:30 Obišovce Pašie +VP 
11:00 Kysak Pašie 
14:00 Suchá Dolina Pašie  +VP 

Nedeľa po Deviatniku   


