
 

 

Boh je bližšie, než si myslíš 
Žalm 139:9,10: Keby som si vzal krídla rannej zory a býval 

pri najvzdialenejšom mori, aj tam by ma odprevadila Tvoja ruka 
a Tvoja pravica by ma uchopila. 

 
Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 
Ako blízko je nám Boh? Ako ďaleko je Boh? Viacerí plánujú 

možno aj ďalekú dovolenku v zahraničí. Iný si užije dovolenku aj 
doma. A aj keď sa dovolenka nečrtá, letné dni majú predsa len 
trochu iný rytmus ako počas školského roka. Kde je v nich Boh? 

K tejto úvahe ma inšpirovala skvelá knižka Johna Ortberga 
Boh je bližšie než si myslíš (vydalo EVS). 

Asi každý už videl obraz 
Stvorenie Adama. Viete kto 
je autorom? Michelangelo 
Buonarroti. Táto scéna patrí 
medzi najznámejšie obrazy 
na svete vôbec. Kde sa na-
chádza? Ja som nemal tú 
česť ju vidieť naživo, ale ak 
ju chcete vidieť, tak ju ná-
jdeme na strope Sixtínskej 
kaplnky vo Vatikáne. 

Táto scéna je dodnes 
inšpirujúca. Používa sa v 
reklamných kampaniach 
telefónnych operátorov, 
rôznym spôsobom sa paro-
duje (rôzne meme na sociálnych sieťach) a najmä detail rúk Ada-
ma a Boha sa používa všade tam, kde sa chce zdôrazniť myšlien-
ka kontaktu a komunikácie. 

Je to veľmi silný detail a už on sám nám dáva dostatočnú 
inšpiráciu k premýšľaniu. Ale vráťme sa k celému obrazu, lebo 
správne pochopenie detailu získame pri širšom kontexte celého 
obrazu. 

Čo vidíme v tejto scéne? Vpravo je Boh v podobe staršieho 
muža, avšak plného energie. Odmyslime si teraz skutočnosť, že 
Biblia zakazuje zobrazovanie Boha. Tu nejde o to, ako Boh vyze-
rá. Ani Adam určite nevyzeral tak, ako ho znázorňuje umelec. Tu 

nejde o verné zobrazenie skutočnosti, ale o myšlienku, ktorú chce 
týmto obrazom autor komunikovať. 

Všimnime si, čo robí v scéne Boh? Jeho ruka je natiahnutá 
smerom k Adamovi. Celé telo je napnuté, akoby sa náhlilo sme-
rom k nemu. To podčiarkuje ešte aj prítomnosť anjelov. Boh je v 
pohybe smerom k Adamovi. Vidíte to? Tú dynamiku, ktorú sa 
Michelangelo snažil v obraze zachytiť? 

A čo robí Adam? Adam je už stvorený, pri plnom vedomí, 
pohodlne, až lenivo rozvalený a pozerá smerom k Bohu. Jeho 
ruka je pohodlne opretá o koleno. 

Kým vo výraze Božej tváre i celej postavy môžeme vidieť 
jednoznačné „áno“ smerom 
k Adamovi, z Adama vyža-
ruje skôr nálada „možno“. 
Všimnime si detaily tých 
rúk. Boží prst sa už-už 
dotýka Adamovej ruky, ale 
umelec nechal medzi nimi 
priestor, celkom maličký, 
ale je tam. Je to nielen 
priestor vzdialenosti, ale je 
to priestor pre Adamovo 
rozhodnutie. Akoby Boh 
nechal niečo aj na Adama. 
Akoby čakal, či Adam tú 
maličkú  medzeru vyplní 
svojim pohybom. 

Čo treba Adamovi, aby sa dotkol Božej ruky? Veľmi málo. 
Stačí mu pohnúť prstom. Len tak, trochu ho zdvihnúť. Možno 
menej ako jeden klik na počítačovej myške. Urobí to Adam? 
Nevieme. 

Ale tento obraz nie je o Adamovi. Zdá sa, že tu umelec nena-
maľoval to, ako Boh Adama stvoril, ale skôr sa snažil vyjadriť 
nadčasovú myšlienku problému vzťahu Boha a človeka. 

Boh je ten, ktorý prichádza k človeku. Čo prichádza, On sa 
náhli smerom k človeku a všetku svoju energiu, všetok svoj záu-
jem sústreďuje na to, aby bol s človekom. (Meno Adam znamená 
v slovenčine človek). 

(Pokračovanie na strane 7) 
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Na kávičke s Martinom  
Lutherom, doktorom teológie vo  

Wittenbergu 
 

Počas Lutherovho pobytu na hrade 
Wartburg sa situácia vo Wittenbergu začala 
uberať iným smerom, ako si to Luther pred-
stavoval. Teológovia, farári a mnísi sa zača-
li rozchádzať v otázke, ako by mal vyzerať 
život evanjelického kresťana. Na prvý svia-
tok vianočný odslúžil Karlstadt (profesor na 
univerzite vo Wittenbergu) omšu bez tradič-
ného rúcha a Večeru Pánovu prislúžil pod 
obojím (oplátku a víno). Okolo Karldstadta 
sa začali stretávať jednoduchí ľudia, ktorí 
neboli príliš trpezliví a zmeny chceli spôso-
biť podstatne rýchlejšie. Luthera začalo 
znepokojovať to, akým spôsobom tieto 
zmeny chceli dosiahnuť. Začali násilne 
vstupovať do kostolov, odstraňovali bočné 
oltáre, obrazy a oleje povynášali von a za-
pálili. Bolo to takzvané obrazoborectvo. 
Niektorí začali odmietať krst detí. 

Situácia teda bola veľmi vážna. Luther 
napísal Melanchtonovi, že Wittenberčania 
majú skúmať duchov, či sú z Boha. Nepo-
mohlo to a tak sa rozhodol, že sa musí vrá-
tiť, aj keď vedel, že svojmu kurfirstovi tým 
spôsobí veľké problémy. Stále platila cir-
kevná a ríšska kliatba. Nakoniec sa to poda-
rilo a Luther sa vrátil do mníšskej kutne do 
Wittenbergu s tým, že kurfirst s jeho prícho-
dom nemá nič spoločné. Následne na to 
odznelo niekoľko Lutherových kázní 
v ktorých veľmi prísne kritizoval Witten-
berčanov za vzbury a nepokoje, ktoré 
v meste vznikli. Luther obnovil v meste 
poriadok tým, že kázal aj zákon aj evanje-
lium. Bol jednoznačne proti takýmto násil-
ným a rýchlym zmenám. 

Reformačné myšlienky sa už v tom čase 
šírili po celom Nemecku. Luther sa priamo 
do budovania tímu reformátorov nezapojil. 
Boli to jeho spolupracovníci, ale aj študenti, 
ktorí boli Lutherovými myšlienkami oslove-
ní. 

V roku 1523 obvinil Luthera jeden 
z jeho oponentov, že si neváži staré dobré 
obyčaje cirkvi, na čo Luther odpovedal: 
Boh nám nezveril obyčaje, ale pravdu. Ne-
mal problém tvrdiť, že kresťania sú povinní 

poslúchať vladárov a kniežatá tohto sveta. 
Cisár, kráľ, mestská rada majú moc zverenú 
od Boha, preto ich treba počúvať 
a rešpektovať, aby v krajine nevznikol cha-
os. Preto Luther nesúhlasil s úplne radikál-
nymi zmenami, ktoré presadzoval napríklad 
Karlstadt, alebo ďalší z tejto skupiny Tomáš 
Müntzer, ktorý sa stal vodcom sedliackej 
vojny. Tá sa rozpútala v Nemecku v rokoch 
1524-1525 a bola predovšetkým reakciou 
na vtedajší útlak. Samozrejme, mnohí obvi-
ňovali Luthera z toho, že práve jeho refor-
mačné myšlienky vyprovokovali toto krvi-
prelievanie. Luther napísal list s názvom 

Napomenutie ku pokoju. V liste, ktorý adre-
soval kniežatám a pánom, pokarhal ich 
neľudské zaobchádzanie so sedliakmi. Po-
tom sa obrátil na sedliakov s tým, že ich 
požiadavky sú rozumné, ale odsúdil vzburu, 
ako zlý nástroj na ich dosiahnutie. Kristus 
priniesol lásku a nie sebectvo, a jediné rie-
šenie je, aby obe strany našli spoločnú reč. 

V tom období Luther obchádzal nemec-
ké mestá a dediny a vyzýval sedliakov ku 
pokoju, až sa dostal do ohrozenia vlastného 
života. Zomrel vtedy jeho mecenáš, kurfirst 
a ochranca Fridrich Múdry, a tak sa rýchlo 
vrátil do Wittenbergu. V následne napísa-
ných spisoch poradil kniežatám, aby vzburu 

potlačili čo najskôr, pretože nie je iná cesta, 
ako bojovať s týmto diabolským fenomé-
nom. Za čo si zaslúžil veľmi ostrú kritiku. 
Kniežatá si dali Lutherom poradiť 
a sedliacku vzburu potlačili ozaj veľmi 
surovo a kruto. 

Chápanie Večere Pánovej: 
Luther vo svojom živote vybojoval mno-

ho skúšok a konfliktov, ale najcitlivejší 
z nich bol spor s tzv. sakramentármi 
o sviatosti Večere Pánovej. Otázkou bolo, 
ako pochopiť slová Pána Ježiša v predvečer 
jeho smrti: Toto je moje telo a toto je moja 
krv. V tej dobe cirkev učila, že akonáhle 
kňaz vysloví slová ustanovenia, zmení pod-
statu chleba na telo Kristovo a víno zmení 
na krv Kristovu. Táto transubstancia bola 
základom omše ako obete a ako záslužného 
a spásonosného skutku. Cirkev učila, že túto 
premenu môže urobiť len kňaz, a po preme-
není sú tie veci tak sväté, že sa ich obyčajní 
ľudia nesmú ani dotknúť a majú ich uctie-
vať. 

Nesúhlas s takýmto chápaním sa objavil 
v cirkvi už skôr. Pred viac ako storočím Ján 
Viklif tvrdil, že chlieb a víno sú iba symbol-
mi a tým pádom kňazi nemajú žiadnu 
zvláštnu moc premieňať tieto veci na telo 
a krv Kristovu. Luther vo svojich názoroch 
vždy predpokladal telesnú prítomnosť, teda 
fyzickú prítomnosť Ježiša Krista. Zároveň 
tvrdil, že všetci sme pri tej sviatosti jedným 
telom, lebo pijeme s jedného kalicha a jeme 
s jedného chleba. 

Zwingli v tejto otázke zastával názor, že 
chlieb a víno sú len vonkajšie veci a nie sú 
osožné pre spásu. Majú nám však pripomí-
nať Kristovu smrť, ktorá nám spásu prinies-
la. 

Luther sa nechal počuť, že ktokoľvek by 
sa snažil urobiť z chleba a vína len symboly 
Kristovho tela a krvi, je nástrojom diabla. 
Slová: ...toto je moje telo a toto je moja 
krv... sú pre mňa silné a nemôžem ich len 
tak obísť. Napriek týmto vyhláseniam sa 
v tomto spore Luther držal v pozadí a viac 
sa ozývali iní teológovia. 

 
Pokračovanie v budúcom čísle. 

 
Jaro Petro 
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2. Najťažšie sa mi učili knihy Bib-
lie, ako aj zákon a evanjelium. Po-
chopil som, že zákon je vlastne to, 
čo nám pán Boh prikazuje a evanje-
lium znamená dar, ktorý nám Boh 
dáva. 
3. Najviac z Biblie ma oslovilo 
podobenstvo o desiatich pannách, 
ktoré evanjelium porovnáva s krá-
ľovstvom nebeským. Oslovilo ma, 
že musíme byť pripravení na prí-
chod nášho Pána. 

4. Pre mňa je najnutnejšie na to, aby som nestratil vieru v Boha, dodr-
žiavať Jeho prikázania. 
5. Konfirmačnú skúšku som prežíval veľmi s radosťou a očakávaním. 
A myslím že som to zvládol celkom dobre, ale to musia posúdiť moji 
príbuzní v Kristovi Ježišovi. 
6. Na konfirmácii som zažil mnoho humorných hier, aktivít, ako aj to, 
že som skoro vymyslel jedenáste božie prikázanie. V pamäti mi osta-
ne výrok nášho brata farára: deti moje osprostelé. 
7. Pri mojej prvej Večeri Pánovej som najviac myslel na nekonečnú 
milosť Pána, ktorú mi prisľúbil už pri krste svätom. 
8.V škole medzi spolužiakmi je niekedy byť veriacim veľmi ťažké, 
lebo často nemám silu svedčiť o láske Božej. 
Martin Bodonský 

(Pokračovanie zo strany 5) 



 

 

 

Blahoželáme! 
 

1.7.2019 – 30.9.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Igor Babej, Drienovská Nová Ves  

70 rokov 
Imrich Čop, Kysak 307 

Ľudmila Petríková, Drienovská Nová Ves 159  

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

 Cyklotábor plánujeme hneď na začiatku prázdnin od 1. do 3. júla 2019. Štartujeme pri fare 
v Obišovciach 1.6. 2019 o 9:00 hod. Ako každý rok ide za cyklistami doprovodné vozidlo 
kvôli bezpečnosti. 

 Dorastovo - mládežnícky tábor bude tohto roku znova v Párnici na Liptove v termíne 5.-10. 
augusta 2019. 

 Detský tábor plánujem tohto roku na Borde, je to pri Košickom Klečenove v termíne 12.-16. 
augusta 2019. Bol by som rád, aby sa prihlásili hlavne deti z nášho zboru. Máme viac miesta 
a tak môžeme zobrať s deťmi aj babky aj dedkov. Máme pripravený dobrý program a pre deti aj vhodné biblické témy.  

 Dištriktuálny deň Východného dištriktu je 14.7.2019 v Športovej hale Aréna Poprad. Bohoslužby začínajú 9:30 a budú vysiela-
né aj v RTVS. Poobedňajší program bude muzikál Legenda o zakliatom meste a začína o 14:00 hod. Tohto roku neorganizuje-
me zájazd autobusom, pretože práve 14.6. sa vraciame zo spoločnej dovolenky v Chorvátsku a nie je isté, či sa nám podarí prísť 
včas.  

 Misijné dni VD budú aj tohto roku v Ľubovnianskych kúpeľoch v Hotely Sorea od 29.8. do 1.9. 2019. Už teraz sa môžete pri-
hlásiť. Téma je: Dobre vidieť. Aj tohto roku vrelo túto misijnú akciu odporúčam. Budete mať príležitosť stretnúť sa s novými 
biskupmi našej cirkvi. 

 V našom Košickom senioráte plánujeme v septembri seniorátne stretnutie detí. Bude 7.9.2019 o 9:00 v Nižnej Kamenici 
v kaštieli, kde teraz sídli obecný úrad. Radi by sme túto akciu navštívili aj s deťmi z nášho zboru.  

 Už dlhší čas rozmýšľame, či by sme v našom zbore neurobili jedny bohoslužby v prírode pod holým nebom. Máme na to aj 
celkom vhodný priestor na Zámčisku pod hradom. 28.7. 2019 by sme radi urobili prvý takýto pokus. Priniesli by sme nejaké 
lavičky a starších ľudí by sme vyviezli autami. Možno to nebude také honosné, ale môže to byť o to úprimnejšie. Samozrejme, 
že v prípade zlého počasia by sme ostali v Obišovskom kostole.  

60 rokov 
Janka Čopová, Kysak 97 

65 rokov 
Emília Kuropčáková, Suchá Dolina 27 

80 rokov 
Márie Gaľová, Trebejov 69 
Emília Kollárová, Kysak 85 

55 rokov 
Ján Ferenc, Kysak 70 

85 rokov 
Anna Hajduková, Kysak 131 

75 rokov 
Božena Čopová, Kysak 149 

Margita Kolenová, Kysak 251 
MUDr. Ľudmila Lišková, Trebejov 72 

Imrich Pivovarník, Obišovce 10 
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Víkendovka Chmeľov 
 

Prvá tohtoročná kon-
f i r m a n d s k o -
mládežnická víken-
dovka sa konala na 
prelome mája a júna 
v zborovom dome v 

Chmeľove. Spolu nás tam bolo 27 ľudí. Počasie bolo 
super a tak sme mohli mať aj spoločné aktivity vonku na 
neďalekom miestnom futbalovom ihrisku. Keďže v sobo-
tu bol 1.jún, spoločne sme oslávili MDD zábavnými 
hrami a sladkým prekvapením vo forme cheesecakeku. V 
nedeľu sme sa zúčastnili na  domácich službách Božích, 
kde sme poslúžili piesňou. Víkendovka nie je len o hre a 
zábave, ale hlavne o tom, že sa stretneme celá mládež, 
spoločne sa učíme o Pánu Bohu a lepšie ho spoznáva-
me. V piatok na mládeži už dlhší čas preberáme duchov-
ný boj, a tak sme v tom pokračovali aj na víkendovke 
témou: (Ne)konečná vojna. Téma bola rozdelená na viaceré časti, v ktorých sme sa učili o nekonečnej vojne s diablom, o tom, 
aké zbrane môžeme použiť na tento boj a ako bojovať. Nie je to ľahké, ale keď dáme Boha na 1. miesto... 
Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a pos-
taví na stály základ! (1.Petra 5,10)  
                                       

Soňa Buzogaňová 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj deti  
 
Máme tu leto!!! Čo ste si asi už všimli . V lete dozrievajú aj plody na jednom strome, ktorý sa spomína v Biblii. Tento strom 
pomohol jednému malému mužovi vidieť Ježiša, keď išiel okolo. Po vylúštení krížovky si vypíšte písmená označené číslom 
a dostanete názov tohto stromu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tajnička:    __  __  __  __  __  __  __  __  
 
 
Celá redakcia Pútnika vám praje krásne a požehnané 
leto a nech počas neho tiež stále túžite vidieť Pána Je-
žiša!  
„Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na 
Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší.“ Micheáš 7,7 

Mládežnícke okienko :-) 



 

 

Na ktorej strane oltára sa zjavil anjel?_______________________________________________________________________________ 
 
V ktorom mesiaci prišiel k Márií anjel?______________________________________________________________________________ 
 
Ako dlho bola Mária u Alžbety?___________________________________________________________________________________ 
 
Kde bol Zachariášov syn, kým začal verejne pôsobiť?__________________________________________________________________ 
 
Z ktorého mesta pochádzal Jozef?__________________________________________________________________________________ 
 
Čo sa stalo, keď Alžbeta počula Máriin pozdrav?______________________________________________________________________ 
 
Ako sa volal človek, ktorý v chráme požehnal dieťa?___________________________________________________________________ 
 
Akým prívlastkom označuje Zachariáš svojho syna?___________________________________________________________________ 
 
Kto bol sýrskym vladárom v čase, keď Augustus rozkázal vykonať sčítanie ľudu?____________________________________________ 


 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - -  
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Konfirmandi - anketa 

Po dvoch rokoch vyučovania sa pre vás končí konfirmačná prí-
prava. Byť konfirmovaný nie je iba o vedomostiach, ale aj 
o osobnom poznaní Pána Boha a o viere ku ktorej ste mali pomaly 
dozrieť a prebrať ju na seba, ako svoje osobné rozhodnutie. Život 
viery však nikdy nie je na konci. Aj vo viere môžeme rásť 
a napredovať celý život, tak ako v nej môžeme upadať, alebo ju cel-
kom stratiť.   

Tak či onak ste ešte len na začiatku svojej životnej cesty 
s Bohom. Prajem Vám, aby vás Pán Ježiš chytil za srdce, aby ste 
cítili a uvedomovali si, že ho potrebujete pre život a že len život 
s ním podľa jeho vôle bude mať pre vás zmysel.  

Takže teraz na začiatku po vašich sľuboch a vyznaní viery nie-
koľko otázok: 

 
1. Čo ťa najviac z dvojročnej prípravy zaujalo (oblasť z konfirmačnej 
látky)?  
2. Čo sa ti učilo najťažšie?  
3. Aká je tvoja najobľúbenejšia pasáž, alebo text z Biblie? Čím ťa 
oslovil? 
4. Čo je podľa teba najnutnejšie k tomu, aby si nestratil svoju vieru 
v Boha?  
5. Ako si prežíval skúšku v sobotu? Ako si to zvládal? 
6. Čo humorné si zažil na konfirmácii, alebo na víkendovkách, čo ti 
ostane v pamäti? 
7. Bol si prvýkrát pri Večery Pánovej. Ako si to celé prežíval? Na čo 
si myslel?  
8. Je ťažké byť veriacim v tvojej škole a medzi tvojimi spolužiakmi?  
 
1. Najviac ma zaujali asi  Patriarcho-
via. 
2. Najťažšie sa učili Dejiny - Prvá 
cirkev. 
3. Dosť ma oslovila asi suma evanjelia, 
príde mi to dokonale zhrnuté, čo všet-
ko nám Boh dal. 
4. Asi samotný postoj človeka k tomu 
všetkému a jeho vlastná myseľ. 
5. Bolo to pre mňa dosť náročné, keď-
že strašne stresujem aj keď niekedy 
nemám prečo. 
7. Bolo zaujímavé to zažiť prvýkrát. 
Cítila som veľmi zvláštny pocit, ktorý neviem pomenovať, ale nebo-
lo to určite nič zlé. 
8. Nie 
Sofia Jenčuráková 

1. Ako konfirmačná látka z dvojročnej 
prípravy ma najviac zaujala: Život 
Ježiša. 
2. Najťažšie sa mi učili Vyučujúce 
knihy Starej zmluvy. 
3. Kaz 7,1-7; Žiaľ je lepší ako radosť. 
4. Podľa mňa je najdôležitejšie sa 
modliť. 
5. Na začiatku som mal veľmi veľkú 
trému, ale po skúške už to bolo v po-
riadku. 
6. Humorné bolo, keď sme stáli, a za 
správnu odpoveď sme si mohli sadnúť. 
7. Ešte som nebol tak oficiálne, bol som bez vína a oplátok. 
8. Nie je to ťažké, skoro všetci sú tam veriaci. 
Samuel Sipský 
 
1. Najviac ma zaujali z dvojročnej 
konfirmačnej prípravy otázky z knihy 
Verím a sľubujem.  
2. Hoci história Ježiša a všetko okolo 
toho je zaujímavé, dejiny boli pre 
mňa problém, hlavne dátumy. 
3. Obľúbených textov je viacero. 
Jedným z nich je: Ja som Hospodin 
tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov 
okrem mňa, a ešte: Nechajte dietky 
prichádzať ku mne. 
4. Rozprávať sa v modlitbách s Bo-
hom, zúčastňovať sa na cirkevných 
akciách, na mládeži.  
5. Na skúške v sobotu som mal trochu trému, lebo som vedel, že nie 
som doučený z dejín. 
7. Prijatie Večere Pánovej bola veľká udalosť, uvedomil som si, že 
prvýkrát prijímam telo a krv Ježiša Krista, ktorý za nás umrel na 
kríži. 
8. V mojej škole nie je ťažké byť veriacim, so spolužiakmi sa o ta-
kýchto veciach nebavíme. Náboženským témam sa verejne venujeme 
s pani učiteľkou. 
Marco Čajkovský 
 
1. Z dvojročnej konfirmačnej prípravy ma najviac zaujala história 
cirkvi a kedy vznikla prvá kresťanská cirkev a spoznal som význam 
slova Konfirmácia. 

(Pokračovanie na strane 2) 

Milí dospeláci ☺ 
 

Odpovede na tieto otázky nájdete v prvých kapitolách Lukášovho evanjelia.  
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Vtipy 
 

Zomrel Američan a dostal sa do neba. 
Začal tam pred všetkými vychvaľovať 
krásy prírody a úplne nadšene každému 
rozprával o Niagarských vodopádoch. 
Ale jeden starší muž na to reagoval:  
- Ta vaša Niagara nie je nič moc.  
- Čože? Vy ste už niekedy videl väčšiu 
vodu?  
- Videl synku videl!, odpovedá starší 
muž. 
- A kto vlastne ste?  
- Volám sa Noach, synku.  
-------------------------------------------------- 
Keď chcel rabín utešiť odsúdeného Mod-
cheho pred popravou, odsúdený to 
s kľudom odmietol a rozhodne povedal: 
- Nebudem sa baviť so sluhom Božím, 
keď o chvíľu už budem hovoriť so sa-
motným Šéfom . 
-------------------------------------------------- 
Malý černoško sa doma pri posteli modlí: 
- Pane Bože, prečo si mi dal čiernu kožu? 
- Pretože biela je príliš jemná pre pálivé 
slnečné lúče Afriky. 
- Áno Pane Bože, ale prečo som sa po-
tom narodil v Tatranskej Lesnej? 
-------------------------------------------------- 
Na hodine náboženstva: 
- Esterka, zopakuj, čo som vám na po-
slednej hodine rozprával o Mojžišovi. 
- Mojžiš bol synom egyptskej princeznej. 
- Ale Esterka, nedávala si pozor. Princez-
ná ho iba našla v košíku, ktorý plával 
v Níle! 
- To vraví ona, - poznamenala Esterka. 
-------------------------------------------------- 
- Dedko, prečo si myslíš, že tam hore je 
raj? – pýta sa vnúčik starého otca. 
- Nuž preto, lebo ich tam toľko emigro-
valo a ešte sa odtiaľ nikto nevrátil. 
-------------------------------------------------- 
Mladý žid sa pýta rabína: 
- Rabi, chcem sa oženiť so Sárou Khono-
vou. 
- Tak sa ožeň! 
- Ale jej rodičia sú proti. 
- Tak sa neožeň! 
- Ale ja ju milujem! 
- Tak sa ožeň! 
- Ale aj moji rodičia sú proti. 
- Tak sa neožeň! 
- Ale ja nemôžem bez nej žiť! 
- Tak sa ožeň! 
- A z čoho budem žiť? 
- Tak sa neožeň! A dám ti ešte jednu 
radu. Daj sa pokrstiť. 
- A prečo sa mám dať pokrstiť? 
- Aby si pílil uši farárovi a nie mne! 
-------------------------------------------------- 
Vraví Juro Jožovi: 
- Neviem si predstaviť, ako by vyzeral 
svet, keby som ja bol Adamom. 
- Ako to myslíš? 
- Nemám rád jablká... 

Dosť často zažijeme pri stretnutiach s ľuďmi, nie s niekým známym, ale len tak, neplá-
novane, zvláštne situácie. Stojíte napríklad na zastávke a čakáte. Alebo sedíte vo vlaku 
a okolo vás prechádza veľa ľudí. Som presvedčený, že ste sa stretli aj s tým, že niekto 
pristúpil k vám a vyslovil možno nezrozumiteľnú vetu, alebo nejakú vám adresovanú 
nezrozumiteľnú otázku, na ktorú je potom ťažká odpoveď. Rozmýšľate, čo to malo zna-
menať, čo s tým, prečo bola otázka položená práve vám... Jednoducho hľadáte za správa-
ním človeka príbeh. Na to, aby ste ten príbeh opísali, máte tzv. škatuľky. Niekto sa jedno-
ducho zasmeje, iný si povie – veď o nič nejde. Iste niektorým príde na um aj otázka psy-
chického stavu človeka, alebo prípadná potreba pomoci. Vstupuje do toho veľa vplyvov 
a vnemov. Podstata je - nepoznáte príbeh toho človeka. 

Aby sme sa dostali k Nazaretu, predostieram vám jeden príbeh, ktorý je opísaný 
v evanjeliu Jána v 1. kapitole. Príbeh, ako Pán Ježiš povolal Filipa a Natanaela. Filip, ako 
bol povolaný, išiel a zavolal Natanaela, ktorému povedal, že našiel Toho, o ktorom písal 
Mojžiš aj proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. Vtedy povie Natanael: „Či z Nazare-
ta môže byť niečo dobré?“ (J 1,46) Myslíte si, že Natanael vedel o koho ide alebo aspoň 
tušil? Nie. Len zareagoval tak, ako je napísané. Dnes nám táto otázka znie do nášho kres-
ťanstva. Dnešní ľudia sa pýtajú, nepriamo, „či z kresťanstva môže byť niečo dobrého?“ 
Totiž, ak sa takto pýtal Natanael, tak musel mať jasnú mienku o tom, kto pochádza 
z Nazareta. A tým to bolo jasné. Neriešil, kto to je, čo robí, prečo prišiel, kam ide. Iba 
jednoduchá otázka. Odkiaľ to má? 

Zaujímavé však je, že keď mu Filip povedal – poď a pozri – nezdráhal sa. Lebo Pán 
Ježiš videl Natanaela skôr, ako ho Filip zavolal. Pán Ježiš Natanaela povolal cez Filipa. 
Ježiš prichádza, aby po- volal Filipa, Natanaela, On 
prichádza, aby povolal vás. Používa na to veriacich 
ľudí, ale hlavne vstupuje do našich životov, aby  
zachránil svet. Veď na to prišiel. Prečo Natanael ho-
v o r í  F i l i p o v i ,  č i z Nazareta môže byť niečo 
dobrého? Prečo ľudia okolo dnes vravia, pýtajú sa, 
či z kresťanstva môže byť niečo dobrého? 

O čom, alebo o kom ste sa rozprávali naposledy 
so svojim známym? Roz- právali ste sa o vašej viere, 
alebo ste niekde napísali, komu veríte? Rozprávali ste 
sa o problémoch v práci, doma? Teda, ukazovali ste 
na Krista – tým, ako pracujete, o čom hovoríte, 
alebo o kom píšete? Filip povedal len jednoduchú 
vetu – našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš 
a proroci, Ježiša syna Jozefovho z Nazareta. Pre 
nás platí, že povieme, poznáme Ježiša, Toho z 
Nazareta. Toho, ktorý za nás zomrel na kríži. No ak 
z a č n e t e  r o z h o v o r s ohováračnými rečami, 
sťažovaním, zatracovaním, závisťou, nenávisťou atď., tak to nie je ako hovoril Filip, našli 
sme..., nemyslite si, že v závere takého rozhovoru môžete pokojne povedať, „poznám 
Pána Ježiša Krista“ a pozvať niekoho, aby išiel a pozrel. Kam, a čo, koho si má ísť po-
zrieť? Znie vám to, akoby za týmto pozvaním mala byť radosť, horlivosť, úprimná viera 
pozývajúceho? 

Dôležitý moment je, že Pán Ježiš videl Natanaela už pred tým, ako ho Filip pozval. 
A keď Natanael prišiel k Pánovi Ježišovi, tak vyznal: „Majstre, Ty si Syn Boží, Ty si kráľ 
izraelský!“ J 1,49. Po tom, ako reagoval on na Filipa. Všimnite si, že Filip nereagoval 
negatívne, odpudivo. Ale naopak, Natanael zareagoval negatívne. Keby sa Filip pridal, 
tak by to asi nebolo dopadlo dobre. 

Ozaj, aký mal Filip cieľ konania? Myslíte, že prišiel za Natanaelom, aby ho deptal? 
Aby mu povedal, že našiel Pána Ježiša a vysmial sa mu? Aby mu povedal, že on ide 
k Nemu a že Natanael zostáva bez Neho? Či azda mu mal povedať, „ty vlastne medzi nás 
nepatríš“? Alebo ním jednoducho pohrdnúť? Nie. Jasne pomenoval, koho našli, že to je 
ten, o ktorom písal Mojžiš a proroci, Ježiša, Syna Jozefovho z Nazareta. A teraz sa za-
myslite, ako by ste zareagovali na to čo povedal Natanael – či z Nazareta môže byť niečo 
dobré? – koľkí by sa pridali k tomu, že skutočne z Nazareta nemôže byť nič dobré? Nasle-
dovala by spŕška urážok, ohováranie, ktoré by malo znieť ako pravda, a tak by sa 
k pozvaniu – poď a pozri – ani nedostali. Lebo by sa zhodli na tom, že z Nazareta nemôže 
byť nič dobrého – z kresťanstva nemôže byť nič dobré. Filip ale nemal takýto cieľ. Filip 
mal cieľ – pozvanie. Poď a pozri. 

Bratia a sestry, často nepoznáme príbeh človeka, ktorého stretneme, vidíme,  rozpráva-
me sa s ním. No príbeh Pána Ježiša poznáme veľmi dobre. A On, Pán Ježiš, pozná príbe-
hy ľudí dokonale. Tak ako videl Natanaela pod figovníkom, prv než prišiel Filip, tak nás, 
všetkých vidí „pod figovníkom“ a čaká. Nájde sa Filip, ktorý našiel Krista? 

Na záver už len otázka – ako zareagujete na otázku – z Nazareta? 
Ing. Ján Brozman 
zborový dozorca  

Z Nazareta? 
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A čo robí človek? Na čo ešte čaká? Čo si o tom všetkom mys-
lí? 

Na stránkach Biblie je táto scéna opísaná opakovane mnoho-
krát – Boh prichádza k človeku, aby bol s ním. Prichádza, aby ho 
zachránil. Prichádza, aby ho požehnal. 

Kde je Boh? Niekedy sa nám zdá Boh byť veľmi ďaleko. Keď 
zomrel Lazar, brat Márie a Marty, obe sestry, keď sa stretli s 
Ježišom, tak vyslovili vetu: Pane, keby si bol býval tu, nebol by 
mi brat umrel. (J 11:21, 32).  Kde si bol, Pane? Bol si ďaleko, a 
preto sa to stalo... Niekedy sa Boh zdá byť veľmi ďaleko... Celý 
príbeh ako to s Lazarom dopadlo si môžeme prečítať v ev. podľa 
Jána v 11. kapitole. 

Nie je tu dnes priestor, aby sme rozobrali tú otázku, kde je 
Boh, dopodrobna a zo všetkých strán. Ortberg o tom napísal celú 
knižku. Ale dnes by som považoval za úspech, keby sme sa za-
mysleli nad tou jednou vecou, že Boh je nám bližšie, než si mys-
líme, než to cítime, než s tým počítame... 

139. žalm bol napísaný Dávidom oveľa skôr, ako Michelange-
lo namaľoval svoj slávny obraz na strope Sixtínskej kaplnky. Pri 
povrchnom čítaní tohto žalmu môžeme získať dojem, že žalmista 
len jednoducho básnicky opisuje Božiu všadeprítomnosť. Ak sme 
však len trochu pozorní, tak si všimneme, že žalmista je pri tomto 
opise veľmi osobný. Neupadá do všeobecných teologických fráz, 
ale postupne vyskladá svoje osobné vyznanie o tom, ako blízko 
je mu Boh. Boh bol pri tom, keď sa tvorili moje orgány v živote 
matky. Boh je pri mne na všetkých mojich cestách, je pri mne, 
keď sa ukladám na odpočinok, vie, čo chcem povedať skôr, ako 
to vyslovím a dokonca chápe moje myšlienky – pričom ja sám 
mám niekedy v hlave zmätok. 

Jedna z dôležitých myšlienok tohto žalmu je, že niet miesta, 
kam by som mohol od Boha odísť, niet miesta, kde by som sa 
mohol Bohu stratiť, pred Ním sa schovať či od Neho utiecť. Žal-
mista vidí situáciu človeka ešte tragickejšie ako Michelangelo. 
Žalmista naznačuje, že sú situácie či chvíle v živote človeka, 

kedy má chuť od Boha odísť, utiecť, schovať sa pred Ním. Nie-
čo, čo urobil aj Adam, keď zhrešil a potom sa skrýval pred Bo-
hom v kríkoch. 

Ale na tom úteku od Boha nás môže zaskočiť myšlienka: Čo 
ak to nie je dobrý nápad takto pred Bohom utekať? A prečo ma 
ten Boh vlastne prenasleduje? 

Odpoveď je: Boh ťa hľadá a je ti bližšie, než si myslíš. Je 
vzdialený na dotyk prsta, alebo lepšie povedané: je vzdialený na 
jednu modlitbu. 

Pre Žida bolo more symbolom zatratenia. Nikdy ste zrejme 
nečítali slávne príbehy o Židoch – moreplavcoch. Nie, Židia sa 
nikdy s morom nejako zvlášť nekamarátili. More bolo pre nich 
miestom hrôzy a skazy. Keď žalmista hovorí o pobyte pri naj-
vzdialenejšom mori, hovorí vlastne o úplnej ľudskej stratenosti. 
Hovorí o takej vzdialenosti, akú si  Izraelita ani nevedel a ani 
nechcel predstavovať. A on vyznáva: aj tam by ma odprevadila 
Tvoja ruka a Tvoja pravica by ma uchopila. 

To je tá Božia ruka, ktorá sa za Tebou vystiera. Najzreteľnej-
šie môžeme vidieť túto Božiu vystretú ruku v Pánovi Ježišovi 
Kristovi, Božom Synovi a našom Spasiteľovi. Ak sa pýtame, ako 
blízko či ako ďaleko je nám Boh, tak v Ježišovi Kristovi je odpo-
veď. Evanjelista Ján to vyjadril slovami: Boha nikto nikdy nevi-
del; jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) 
známym učinil. (Ján 1:18) 

A tak, ak sa ti Boh zdá ďaleko, a možno máš  k tomu pádne 
dôvody, skús sa pozrieť na Pána Ježiša. Obráť sa k Nemu a za-
hľaď sa do Jeho tváre. Otvor evanjeliá a premýšľaj nad tým, 
akým spôsobom sa Ježišov život dotýkal životov ľudí. Rovnako 
sa môže dotknúť aj Tvojho života. A tak ako vtedy ľudia v Ňom 
spoznávali svojho Záchrancu, tak Ho môžeš spoznať aj ty. Je ti 
bližšie, než si myslíš. 

Nech ťa Pán Boh požehná a sprevádza na všetkých tvojich 
cestách. Amen. 

ndrej Kolárovský 
riaditeľ think tanku EVS www.idea-list.sk 

(Pokračovanie zo strany 1) 

Spomienka na M.R. Štefánika 
a bitky Československých légií o Kysak 

Matica slovenská, obec Drienov, obec Kysak, obec Ličartov-
ce, obec Obišovce a občianske združenie Rákociho cesta usku-
točnili podujatie pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála M. 

R. Štefánika a 100. výročia bitky československých légii 
o Kysak. 

V našom chráme Božom  v Kysaku, sa konali pri tejto príleži-
tosti služby Božie, na ktorých sa zúčastnili predstavitelia Matice 
Slovenskej, starostovia zúčastnených obcí, hostia a veriaci 
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. 

Kázňou slova Božieho poslúžil náš brat farár Jaroslav Petro. 
V priebehu služieb Božích pripomenul tiež význam a dôležitosť 

boja Československých légii o Kysak a vymenoval mená našich 
padlých vojakov. Na bohoslužbách vystúpil aj náš spevokol Pút-
nik. Poslednou piesňou služieb Božích bola Kuzmányho pieseň 
Kto za pravdu horí. 

Po službách Božích sme sa odobrali na miestny cintorín 
v Kysaku k pamätníku padlých vojakov. Za doprovodu orchestra 
východniarov z Nižného Hrabovca, sme si uctili ich pamiatku 
položením venca a kvetov. Podujatie pokračovalo kultúrnym 
programom v KD v Kysaku. V úvode zaznela štátna hymna a ako 
prvý sa prítomným prihovoril predseda Matice slovenskej 
v Martine Marián Gešper. Potom mal príhovor náš brat farár 
Jaroslav Petro. Za ním sa prihovorili starostovia obcí a nakoniec 
kastelán Obišovského hradu Martin Sarossy. 

Nasledoval kultúrny program v ktorom vystúpili: 
- Rímsko-katolícky zbor Sv. Kataríny Alexandrijskej 

z Kysaku 
- folklórna skupina Drienka z Drienova 
- folklórny súbor Rozmarín z Ličartoviec 
- folklórny súbor Fincičan z Fintíc 
- folklórny súbor Vrecenko z Kysaku 
- Matičný klub heligonkárov z Bardejova 
- Kysackí harmonikári z Kysaku 
Podujatie sa nieslo vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfé-

re. 
Ďakujeme Pánu Bohu za tieto služby Božie, ba aj za celé pod-

ujatie, lebo bez Jeho pomoci by to nešlo. 
 

Mária Szabová 
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Rozhovor so sestrou farárkou Annou Debnárovou  

Kedy a kde ste sa narodili? 
Narodila som sa 15. apríla 1988 v Michalovciach. Prvé roky 

som patrila do CZ ECAV Pozdišovce, kde som aj bola pokrstená 
vtedajším bratom farárom Pavlom Plachtinským. Po troch rokoch 
sme sa presťahovali do neďalekého Lastomíra a mojím duchov-
ným domovom sa stal cirkevný zbor v Michalovciach, kde sa 
o mňa duchovne staral a stále stará brat farár Ján Meňky spolu s 
jeho manželkou, sestrou farárkou Máriou Meňkyovou. 

Aké je Vaše vzdelanie, kde ste študovali? 
Stredoškolské vzdelanie som ukončila na Gymnáziu Pavla 

Horova v Michalovciach so zameraním 
na informatiku. Po tomto štúdiu Pán 
Boh viedol moje kroky do Bratislavy, 
kde som sa v roku 2007 stala študent-
kou dennej formy štúdia na Evanjelic-
kej bohosloveckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave v študijnom 
odbore Evanjelická teológia so zame-
raním na ordináciu v Evanjelickej cir-
kvi a. v. na Slovensku. Toto štúdium 
som s Božou pomocou úspešne ukon-
čila v roku 2012. 

Kto alebo čo Vás priviedlo na 
kňazskú dráhu? 

Rozhodnutie pre službu farárky vo 
mne dozrievalo počas samotného štú-
dia teológie. V prvom rade to bolo 
Božie volanie, ale nemôžem vylúčiť 
ani podporu rodiny a domáceho cirkev-
ného zboru, ktorí v tomto rozhodnutí 
zohrávali taktiež dôležitú úlohu. Kto 
vie, ako by to dopadlo bez ich povzbu-
denia. 

Kde všade ste pôsobili predtým, než ste prišli do Budimí-
ra? 

Po ordinácii bratom biskupom M. Klátikom v roku 2012 
v Michalovciach mi bolo pridelené miesto biskupskej kaplánky 
na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave, kde som okrem 
iného viedla pravidelné ranné pobožnosti a služby Božie na 
GBÚ, ale aj na Úrade vlády. Po zložení farárskych skúšok v roku 
2014 bola som generálnym biskupom menovaná aj na miesto 
duchovnej správkyne Teologického domova Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku pri Evanjelickej bohoslo-
veckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako du-
chovná správkyňa som spolu s kolegyňou zabezpečovala duchov-
ný, vnútromisijný a spoločenský život v Teologickom domove, 
kde sme skutočne našli neskôr domov aj ako rodina. 

Ako Vás prijali členovia zboru v Budimíre? 
Veľkým povzbudením i potvrdením toho, že členovia zboru 

za mnou stáli i stoja bola aj ich trpezlivosť a vytrvalosť už pri 
samotnom súbehu, kedy boli ochotní počkať na vyriešenie situá-
cie s opakovane neudeleným súhlasom k voľbe za zborovú farár-
ku. Napriek skutočnosti, že v tomto cirkevnom zbore ešte nepô-
sobila žena farárka, zažila som milé prijatie nielen v Budimíre, 
ale aj na jednotlivých fíliách. Dokonca, krátko po zvolení som sa 
stretla s peknými vyznaniami od ľudí, keď som bola označená 
ako „naša pani farárka“, čo ma skutočne potešilo a povzbudilo do 

služby v tomto cirkevnom 
zbore. 
Prišli ste na nové pôsobisko 
s rodinou. Ako ste sa zabýva-
li? 
Do Budimíra prichádzame ako 
štvorčlenná rodina s dvomi 
malými deťmi, ktoré sa približ-
ne pred rokom sťahovali 
z Bratislavy a teraz ich i nás 
čaká, po dokončení stavebných 
úprav na fare, ďalšie sťahova-
nie. Verím, že sa rýchlo zabý-
vame, deti si rovnako rýchlo 
zvyknú a stanú sa prirodzenou 
súčasťou cirkevného zboru. 
Aké je vaše životné motto? 
Už od času, kedy som sa roz-
hodovala pre štúdium teológie 
ma sprevádzajú slová „Buď 
silný a odvážny, nestrachuj sa a 
nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj 
Boh, bude s tebou, kamkoľvek 

pôjdeš.“ (Joz 1, 9), ktoré som si teraz zvolila aj na pozvánku na 
inštaláciu za zborovú farárku do Budimíra. Myslím si, že tieto 
slová nesú jasné evanjelium, ktoré radostne zvestuje, čo milosti-
vý Boh urobil a robí nielen pre mňa, ale pre každého, kto sa na 
Neho vo svojom živote spolieha. 

Čo Vás na novom mieste potešilo? 
Veľkým Božím požehnaním je, ak farár príde do cirkevného 

zboru, kde veci fungujú aj napriek tomu, že zbor bol určitý čas 
neobsadený – bez farára. Takýmto zborom, vďaka Bohu, je aj CZ 
ECAV Budimír. Potešilo ma, že mnoho aktivít a rôznych poduja-
tí nečakalo na príchod nového farára, ale vďaka jednotlivcom či 
skupinám ľudí tieto veci fungovali a fungujú. 

 
Za rozhovor ďakuje Dušan Kosturko 

Po dlhšom rozhodovaní náš spevokol Pútnik prijal 
rozhodnutie, že pod vedením dirigentky p. Ráczovej na-
cvičíme niekoľko piesní na nové cédéčko. Vybrali sme 
ich dokopy 26 a s prípravou na uskutočnenie tohto záme-
ru sme sa zišli na fare vo štvrtok 6. júna. Precvičovali sme 
ich rad-radom až do večera. Na druhý deň, t. j. v piatok, 
sme sa stretli v Drienovskej Novej Vsi na obecnom úrade 
o deviatej predpoludním. Naši členovia, ktorí sú zamest-
naní, vybrali si kvôli tomu aj dovolenky, lebo nám všet-
kým záleží na tom, aby sme svoj zámer uskutočnili stoj čo 
stoj. Mali sme zabezpečený aj obed s občerstvením a po 
ňom sme pokračovali v nácviku. Okolo osemnástej hodi-
ny sme mali aj večeru a po nej sme zase ,,drhli“ až do 
20.00 V sobotu sme sa zase zišli v kultúrnom dome 

v Kysaku o pol deviatej. Po skončení prípravy sme odišli 
do Trebejova, kde sa náš spevokol zúčastnil svojím vystú-
pením na oslavách 730. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci. Na tejto oslave sa zúčastnilo viacero súborov, o. i. 
aj folklórne súbory z okolitých dedín. Duchovným slo-
vom prítomných oslovili aj brat Michal Harakaľ 
z Obišoviec aj náš brat farár Jaroslav Petro. Všetci účin-
kujúci na tejto slávnosti dostali chutný obed 
s občerstvením a po obede mali vystúpenie folkloristi. 
Treba len dúfať a modliť sa, aby sa nám podarilo nacvičiť 
piesne na nový album. Bol by to pekný darček pani diri-
gentke a nášmu spevokolu, pretože tohto roku si pripomí-
name jeho sedemdesiatiny. 

(dk) 

Príprava na nové CD 
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Námety pre Vaše osobné modlitby 
   

Milí bratia a sestry, aj v tomto čísle nášho časopisu vás pozývam k spoločným modlitbám. Nemáme v zbore Modli-
tebné spoločenstvo, teda zvlášť stretávajúcich sa kresťanov k modlitbám, ale myslím si, že všetci sa môžeme zapojiť do 
modlitebného zápasu. 

Niekoľko námetov nájdete aj tu, o niekoľko riadkov nižšie. Zoberte si tento kalendár povedzme na miesto, kde sa 
najčastejšie modlíte, aby ste ho tam mali po ruke a keď vám oči padnú na niektorú oblasť, môžete to vložiť do svojich 
modlitieb. 

Myslím, že sa už dlhší čas mnohí modlíte za našu cirkev. A práve v modlitebnom kalendári by nemali chýbať správy 
o tom, že tieto naše modlitby nejdú len niekde do neznáma, ale skutočne majú zmysel a Pán Boh sa dokazuje ako láska-
vý a milujúci Boh, ktorý počuje prosby svojho ľudu. 

21. a 22. júna 2019 bola synoda našej cirkvi v Prešove. Bola v oveľa pokojnejšom duchu a ozaj sa mnoho vecí po-
stupne mení a posúva vpred. Zacitujem tu brata biskupa ZD Jána Hroboňa, ktorý povedal: 

Z môjho pohľadu je najdôležitejšie to, že Synoda pracovala v jednote, dôvere a porozumení. Pri všetkom tom maraz-
me je až neuveriteľné, že najvyššie grémia cirkvi - Synoda, Generálne presbyterstvo, Dištriktuálne konventy a presbyter-
stvá a tiež zbor biskupov môžu zažívať až nepochopiteľnú dôveru a jednotu. Dúfam, že sa to čoskoro prenesie aj ďalej, 
na senioráty a zbory. To je aj moja nádej. 

Synoda ukázala, že sú tam správni ľudia na správnom mieste, že skutočne táto skupina ľudí má potenciál dobre a 
múdro rozhodovať o zásadných veciach našej cirkvi. Musíme však veľmi vážne popracovať na tom, aby sme skutočne 
riešili to, čo nás strategicky posúva. Hádam nám k tomu ešte Pán Boh dá milosť.  

Myslím, že sú to dobré správy, že sa veci postupne menia. Pre mňa je to signál, že sa nemodlíme ozaj zbytočne. A aj 
tento náš vnútorný zborový modlitebný kalendár má svoj zmysel. 

Máme pred sebou dva mesiace prázdnin, kedy sa mení hlavne režim našich detí. Majú viac voľného času a to ovplyv-
ňuje aj naše rodiny, či už rodičov, alebo starých rodičov. 

 
 

Modlitby na tento mesiac 
 

 modlíme sa za vedenie cirkvi a vedenie dištriktov a vyprosujeme pre nich múdrosť a požehnanie 
 modlíme sa za nepokojnú situáciu v Opinskom cirkevnom zbore v našom Košickom senioráte. Nepochopenie medzi 

predsedníctvom zboru a členmi cirkevného zboru i časti presbyterstva sa prehlbuje 
 modlíme sa za to, aby sa situácia v Tranosciu a.s. upokojila a táto organizácia začala pracovať v prospech našej cir-

kvi  
 modlíme sa za novú sestru farárku v Budimíre, ktorá bola inštalovaná 29.6.2019  

 
Ďakujeme za: 
 

 synodu Evanjelickej cirkvi, za to, že sa situácia upokojuje a ľudia si uvedomujú, že cirkev má pracovať a fungovať 
inak, ako to bolo za posledných 12 rokov 
 
Prosíme za: 
 

 dovolenku „Lutheráni pri moru“. Po 8 rokoch sme znova skúsili zorganizovať zájazd k moru. Nie je to len o kúpaní 
a vode ale je to aj o budovaní spoločenstva. 

 cyklotábor, ktorý organizujeme už štvrtýkrát v našom cirkevnom zbore. 
 detský tábor, ktorý pripravujeme tohto roku na Borde. Modlime sa za rodičov, aby mali múdrosť priniesť tam svoje 

deti a ak je treba, aby tam s nimi zostali a mohli vidieť prácu, ktorú pre deti robíme 
 mládežnícky tábor, ktorý pripravujú naši mládežníci. Je to čas, kde nie je iba zábava a šport, ale vážne chvíle, kedy 

sa rozpráva o Bohu, kde sa rozmýšľa o pravých hodnotách pre život. 
 stretávanie mužov, ktoré začalo v našom zbore. Modlime sa, aby muži boli príkladom v zbožnosti vo svojich rodi-

nách a viedli svoje rodiny k viere v Boha. 
 za chorých ľudí v našom zbore. 
 ženskú skupinku, ktorú sa rozhodli niektoré sestry začať od septembra. Veriaci ľudia sa majú stretávať a rozprávať 

sa o duchovných veciach, ale aj osobných veciach, ktoré ich trápia. Takéto menšie skupinky môžu pomôcť k väčšej 
otvorenosti a vzájomnej pomoci. 



 

 

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

5.7.2019 
Sviatok Cyrila a Metoda 

Sviatok Majstra Jána Husa 
9:30 Obišovce Koncert Fusion 

4. - 7.7. 
2019 

SEMFEST   Lenka pri Tornali Téma: PRAMEŇ 

7.7.2019   3. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov Oz 5,15–6,6; R 4,13–25 
9:30 Obišovce   

14.7.2019 
4. po Svätej Trojici 

8:00 Kysak 2M 19,2–8a;  R 5,1–8 

9:30 Obišovce   

Dištriktuálny deň Východného 
dištriktu 

9:30 
14:00 

Športová hala Poprad 
Aréna 

Téma: Skrytý poklad - bohoslužby 
Muzikál: Legenda o zakliatom meste 
Priamy prenos: RTVS 

21.7.2019 5. po Svätej Trojici 

8:00 Drienovská Nová Ves Jer 20,7–13;  R 6,1b–11 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

14:00 Suchá Dolina   

28.7.2019 6. po Svätej Trojici 
8:00 Lemešany Jer 28,5–9; R 6,12-23 

9:30 Obišovce Bohoslužby na Zámčisku 

4.8.2019 7. po Svätej Trojici 

8:00 Kysak Zach 9,9–12; R 7,15–25a 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Suchá Dolina +VP 

11.8.2019 8. po Svätej Trojici 

8:00 Trebejov Iz 55,10–13;  R 8,1–11 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Lemešany +VP 

18.8.2019 9. po Svätej Trojici 
8:00 Drienovská Nová Ves +VP Iz 44,6–8; R 8,12–25 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov +VP 

25.8.2019 10. po Svätej Trojici 
Kajúca nedeľa 

8:00 Kysak +VP 

9:30 Obišovce +VP 

11:00 Drienovská Nová Ves   

29.8.-1.9. 
2019 

Misijné dni 
Východného dištriktu   

Hotel Sorea 
Ľubovnianské kúpele 

Prihlásiť sa dá do 10.8.2019 
Téma: Dobre vidieť 

1.9.2019 11. po Svätej Trojici  
Začiatok školského roka 

8:00 Trebejov Iz 55,1–4;  R 9,1–5 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

7.9.2019 Seniorátne stretnutie detí 9:00 Nižná Kamenica   

8.9.2019 12. po Svätej Trojici 

8:00 Suchá Dolina 1Kr 19,9–18;  R 10,5–15 

9:30 Trebejov Pamiatka posvätenia chrámu 

11:00 Lemešany   

15.9.2019 13. po Svätej Trojici 
8:00 Drienovská Nová Ves Iz 56,1.6–8;   R 11,1–2a. 29–32 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

22.9.2019 14. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov Iz 51,1–6;  R 12,1–8 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

29.9.2019 15. po Svätej Trojici 9:30 Obišovce Mládežnícke bohoslužby Jer 15,15–21;  R 12,9-21 

6.10.2019 

8:00 Kysak Ez 33,7–11;  R 13,8–14 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   
16. po Svätej Trojici 
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