
 

 

Buď sviecou, buď soľou 
Čo všetko sa dá stihnúť vidieť za jeden deň? Ráno 

to bola najprv havária, vravíme si, že v Prešove to je 
už takmer klasika. Znova sa niekto ponáhľa 
a nakoniec nestihne ani toľko, čo by stihol, keby 
meškal. Teraz stojí a čaká na políciu a svojím priči-
nením pridal na problémoch aj niekomu ďalšiemu. 
Poobede prechádzame popred nákupné centrum 
a vidíme, že tam deťom rozdávajú cukrovú vatu. Ro-
bia si reklamu. Deťom to je 
v podstate jedno, no pri po-
daní cukrovej vaty do ruky, 
im títo ľudia vyčaria úsmev 
na tvári. Neskôr potrebujem 
absolvovať ešte jednu jazdu, 
tak beriem deti so sebou 
a cestou späť sa zastavujeme 
v jednom parku, ktorý je pri 
domove dôchodcov. Pred 
budovou stretávame starčeka, 
s ktorým sa dávame do reči. 
Hovorí o tom, že v tej budo-
ve, ktorú by sme veľkosťou 
prirovnali k dvom, trom ro-
dinným domom, ich je tak-
mer 40. On sedí vonku, lebo tu je čistý vzduch a vo 
vnútri to smrdí. Deti sa zasmejú, keď to počujú, ale 
po ceste domov v aute navrhujú, či by sme sem ne-
prišli znova a či by sme nepriniesli aj nejaké namaľo-
vané obrázky, možno by sa starček potešil... Nad čím 
pri všetkých týchto situáciách rozmýšľam? Že svojím 
pričinením môžeme niekomu deň spríjemniť alebo 
znepríjemniť alebo len tak si kráčať vo svojom 

a neovplyvniť svoje okolie vôbec ničím. Začína je-
seň, skôr sa zotmie, menej slnečných lúčov, skôr ná-
chylnosť k únave, k stresu, možno k smútku. Buďme 
ľuďmi, ktorí si nechcú len cez deň odrobiť to, čo ma-
jú a potom sa vyhrievať vo svojich obývačkách. 
Buďme tými, ktorí do týchto tmavších dní prinesú 
slnečné lúče druhým. Možno tým, že im niečo dáme 
zo svojich jesenných úrod. Možno tým, že vymyslí-

me niečo, čím druhým vyčarí-
me úsmev na tvári. Možno 
tým, že aj keď sa budeme po-
náhľať, máme slobodu spoma-
liť, niekedy aj zastať a byť tu 
pre druhého. Viete, prečo ako 
veriaci ľudia nejdeme už rovno 
do neba, rovno k Pánu Bohu? 
S veľkou pravdepodobnosťou 
je to preto, lebo s nami, 
s tebou, so mnou má Pán Boh 
presne tu, kde žiješ, ešte svoj 
plán. Buď teda aj v týchto je-
senných dňoch sviecou, ktorá 
síce tým, že svieti, stráca svoju 
veľkosť, ale vďaka nej sa roz-

ptyľuje tma. A buď soľou, ktorá sa síce potrebuje 
rozpustiť, aby osolila, ale potom celé to osolené, do-
vtedy neochutené množstvo, zmení na niečo lahodné 
a dobré. Máš v týchto jesenných dňoch väčší vplyv, 
ako si myslíš. 

Všetkých vás s láskou zdraví sestra farárka na ro-
dičovskej dovolenke v Prešove, 

Lenka Janotková 
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Na kávičke s Martinom  
Lutherom, doktorom teológie vo  

Wittenbergu 
 

V lete roku 1525 urobil Luther 
niečo, čo nikto nečakal. Verejne sa 
zasnúbil s Katarínou von Bora. Bola 
to jedna z mníšok, ktoré prišli do Wit-
tenbergu v sudoch na pivo, keď uteka-
li z cisterciánskeho kláštora. Pre väč-
šinu mníšok našiel alebo odporučil 
manželov sám Luther. Katarína však 
bola veľmi rázna a traduje sa, že po-
vedala, že sa vydá buď za Luthera, 
alebo za jedného Lutherovho kolegu. 
Luther tvrdil, že sa oženil len preto, 
lebo jeho otec sa nevedel dočkať vnu-
kov. Ženil sa, keď mal 42 rokov. 

Katarína von Bora bola nezávislá 
žena a mala na veci svoj ná-
zor. V ich vzájomnom man-
želstve bola osobou, ktorá 
mala v rukách peniaze, preto-
že Luther by bol všetko po-
rozdával chudobným, alebo 
inak utratil. Niektorí kolego-
via sa báli, že sobáš s bývalou 
mníškou vyvolá veľkú nevôľu 
v celom Nemecku. Ale nesta-
lo sa. Manželstvo bolo zo 
začiatku akoby z rozumu, ale 
neskôr sa vyvinula medzi ni-
mi vzájomná náklonnosť. 
Mali spolu šesť detí. Prvý 
Hans sa narodil 7. júna 1526. 

Zdalo sa, akoby v Lutherovom 
živote prichádzali lepšie časy, ale ne-
bolo to také jednoznačné. Rok 1523 
priniesol reformácii prvých martýrov. 
V Nizozemsku boli na hranici upálení 
dvaja zástancovia evanjelického hnu-
tia. Prišli spory s Karlstadtom 
o Večeri Pánovej, čo neskôr prerástlo 
do sporu zo sakramentármi, potom 
konflikt s Erazmom o slobodnej vôli 
človeka. Mnohí, ktorí sa priklonili na 
Lutherovu stranu, museli za svoje 
presvedčenie trpieť. 

Aj na Lutherovom zdraví sa začali 
odrážať mnohé tie ťažké obdobia, cez 
ktoré musel prejsť. V roku 1527 sa 
jeho zažívacie problémy stali chronic-
kými. Musel prestať kázať a 6. júna 
na neho doľahla taká slabosť, že si 
zavolal blízkych a priateľov a lúčil sa 
s nimi, lebo si myslel, že zomiera. 
Podľa toho ako v listoch opísal svoje 
bolesti a svoj stav, je nanajvýš pravde-

podobné, že trpel chorobou známou 
ako anglická horúčka. Zmienky 
o slabosti, triaške a plameňoch pekla 
to potvrdzujú. Otvorene priznal, že 
tento zážitok otriasol aj jeho vierou. 
Povedal, že ho zachránili modlitby 
jeho manželky a jeho priateľov. Ná-
sledne na tieto udalosti Luther napísal 
pieseň s nezabudnuteľným názvom 
„Hrad prepevný je Pán Boh náš“. 

Potom do Wittenbergu dorazil mor 
a mnoho študentov a profesorov 
z mesta odišlo. Luther však ostal. 
V tom čase napísal knihu s názvom 
„Či dokáže niekto uniknúť smrti?“. 
Písal v nej o tom, že pre ľudí je priro-
dzené utiecť pred nebezpečenstvom, 
ale ľudia, ktorí zastávajú nejaký úrad 

ako kňazi, či lekári musia ostať a plniť 
si svoju povinnosť. Luther odporúčal 
zriadiť niekoľko domov pre chorých, 
aby sa z každého domu nestala ne-
mocnica a aby existovalo niečo také 
ako karanténa. So svojou manželkou 
zriadili vo svojom dome miesto pre 
mnohých chorých o ktorých sa starali. 

Nové kniežatá na území Nemecka, 
ktoré boli ovplyvnené reformáciou, 
navrhli, aby sa vo všetkých kostoloch 
urobili vizitácie. Ich úlohou bolo zistiť 
skutočnú situáciu, ako to v nových 
zboroch evanjelickej cirkvi chodí. Aj 
Luther sa tomu veľmi potešil, aj keď 
niektorí vyčítali, že svetská vrchnosť 
nemá čo kontrolovať duchovný život 
cirkevných zborov. Sám Luther spolu-
pracoval na vytvorení vecí, ktoré mali 
podliehať vizitácii po zboroch 
a niektorých sa potom aj osobne zú-
častnil. Prvé správy z vizitácií sa k 
nemu dostali až na jeseň roku 1528 

a vôbec neboli potešujúce. V jednom 
z listov bolo: „Aké nešťastie tu vidí-
me. Všetci farári žijú ako sedliaci, sú 
leniví, keď majú kázať a prisluhovať 
sviatosti.“ Luther neskôr kurfirstovi 
Jánovi napísal: „...Vaša milosť ne-
mohla ani lepšiu vec nariadiť.“ Krátko 
na to v jednom liste jednému farárovi 
píše: „Som zaneprázdnený prípravou 
katechizmu pre hanebných pohanov.“ 

Výsledok vizitácií zhrozil všetkých 
reformátorov po celej Európe. Du-
chovný stav jednoduchých ľudí bol 
žalostný, ale lepšie na tom neboli ani 
samotní kňazi. Veľmi veľa sa vtedy 
pilo, muži týrali svoje manželky, bola 
veľká promiskuita a rozmáhala sa 
lenivosť. Luther sa preto rozhodol 

o vydanie knižočky s názvom 
Malý katechizmus, ktorý vy-
šiel v máji 1529. V jej úvode 
píše, čo zistil na vizitáciách: 
„Ó milý Bože, koľko biedy 
som videl! Pospolitý ľud, naj-
mä na dedinách, nič nevie 
z kresťanského učenia a žiaľ, 
aj mnohí farári sú celkom ne-
schopní a nespôsobilí učiť.“ 
Luther vydal dva katechizmy 
a napísal: „Moji milovaní bra-
tia, ktorí ste farári a učitelia, 
prosím vás pre Božiu milosť, 
aby ste pristúpili k svojmu 
úradu zodpovedne.“ Malý ka-

techizmus bol vyučujúcou knihou. 
Málo v nej Luther radil, ako sa majú 
ľudia správať. Namiesto toho zdôraz-
ňoval význam Božej milosti pre spa-
senie človeka. Malý katechizmus bol 
pre jednoduchších a nevzdelaných 
ľudí, ale hneď nato sa pustil do Veľ-
kého katechizmu, ktorý bol určený 
farárom a otcom rodín. V ňom oveľa 
obšírnejšie vysvetľoval jednotlivé 
časti Malého katechizmu, teda desať 
Božích prikázaní, Vieru všeobecnú 
kresťanskú, modlitbu Otčenáš, Krst 
svätý a Večeru Pánovu so spoveďou. 

V tom čase sa zároveň pustil do 
reformy bohoslužieb. Zdôrazňoval 
dôležitosť spevu a to nie iba zapoje-
ním laikov a okrášlením dôležitých 
slov melódiou, ale išlo aj o to, aby sa 
ľudia vzdelávali a učili zo slov piesní.  

Pokračovanie v budúcom čísle. 
 

Jaro Petro 
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pondelok 7.10. utorok 8.10. streda 9.10. štvrtok 10.10. piatok 11.10. 
14.00-16.00 – regis-
trácia 
16.30 otváracie boho-
služby 
18.45 predstavenie sa 
účastníkov, večerná 
pobožnosť 
  

8.30 ranná pobožnosť 
10.00 prednáška Zarúba-
ná cesta (hriech a spase-
nie) – Stanislav Grega 
16.00 modlitebné sku-
pinky 
18.45 večerná pobož-
nosť 
19.30 film 
  

8.30 ranná pobožnosť 
10.00 prednáška Pán 
Boh prichádza k nám – 
Štěpán Rucki 
17.00 bohoslužby Ran-
kovce 
19.30 večerná pobož-
nosť 
20.00 film 
  

7.30 ranná pobožnosť s 
Večerou Pánovou 
10.00 prednáška My pri-
chádzame k Bohu – Štěpán 
Rucki 
16.00 semináre 
I. Modlíme sa doma, v 
skupinkách, v cirkvi 
(Štěpán Rucki) 
II. Služba AA (Mikuláš 
Lipták) 
18.45 večerná pobožnosť 
19.00 večerný program 
  

7.45 ranná pobožnosť 
8.30 prednáška: Výzvy 
(v) ev. cirkvi – Ján 
Hroboň 
10.30 uzavretie biblicko
-rekreačného týždňa 
  

 

Blahoželáme! 
 

1.10.2019 – 31.12.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Mária Sekerová, Obišovce 105 

Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor  
3 
 

 Pamiatka posvätenia chrámu Obišovského kostola nebude tohto roku v tradičnom čase v prvú ok-
tóbrovú nedeľu. Na zborovom presbyterstve sme sa rozhodli túto slávnosť preložiť na 20. októbra, 
keď budeme mať v našom zbore vzácneho hosťa. Slávnostným kazateľom bude generálny biskup 
ECAV Ivan Eľko. Verím, že s porozumením prijmete túto zmenu. 

 27. októbra nás čaká Pamiatka posvätenia chrámu v Kysaku. Tohto roku budeme aj na tejto sláv-
nosti  mať hostí. Príde brat farár Ján Velebír z Bardejova spolu so zborovým spevokolom.  

 Na konci tohto roka nás čakajú ešte jedny voľby a to voľby biskupa VD. Brat biskup Slavomír 
Sabol po svojich dvoch funkčných obdobiach končí a nemôže ďalej kandidovať. Dištriktuálne presbyterstvo vyhlásilo voľby na dve 
nedele a to na 20. a 27. októbra 2019. Sú to nedele, kedy máme naplánované v našom zbore pamiatky posvätenia chrámov v Kysaku 
a v Obišovciach. Voľby nachystáme na 20. októbra, keď budeme mať len jedny bohoslužby. Presbyterstvo rozhodlo, že životopisy 
kandidátov a ich motivačné listy vytlačíme a rozdistribuujeme v cirkevnom zbore skôr, aby sme sa nemuseli počas bohoslužieb zdržia-
vať.  

 Aj tohto roku pripravuje Modlitebné spoločenstvo biblicko-rekreačný pobyt v Herľanoch 7.-11.10.2019. Vrelo odporúčam tieto stret-
nutia s témou: Stvorení pre večnosť. Môžete sa ich zúčastniť i keď nie ste prihlásení, prípadne ubytovaní. Je to v našom senioráte. 

         Program:  
 
 

60 rokov 
Emília Murňáková, Kysak 173 

Ľuboš Čontofalský, Lemešany 153  

80 rokov 
Štefan Straka, Kysak 312 

55 rokov 
Viera Richtariková, Kysak 356 

Anna Fedorová, Drienovská Nová Ves  

75 rokov 
Rastislav Weiss, Trebejov 70 

Ing. Dušan Liška, Trebejov 72 
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Cyklotábor 2019 
 

Aj tohto roku sa 
konal v našom zbore 
už štvrtý ročník 
cyklistického tábora. 
Po minuloročnej 
trase na Gemeri sme 

sa rozhodli zostať tu na východe Slovenska a prejsť cesty 
po ktorých sme doteraz ešte nešli. V pondelok sme vyra-
zili z Obišoviec cez Budimír, Košické Olšany, Byster, 
Ďurkov, Bidovce až do Bačkovíka, kde sme aj ostali 
spať. Prvý deň sme prešli 38 kilometrov, okrem toho 
sme sa vykúpali, zahrali futbal a večer sme mali opekač-
ku. Tohto roku nás bolo len 10 chlapcov, a keďže noci 
boli teplé, vzdali sme sa postelí a rozhodli sme sa, že 
budeme spať vonku na karimatke v spacákoch. Počas 
noci sa kvôli komárom pár chlapcov presunulo do domu. V utorok sme si vybrali trasu na Dargov cez Herľany. Viac ako polovi-
ca cesty bola po lesnej asfaltovej ceste, kde vďaka stromom nebolo horúco a nechodili tam žiadne autá. Síce časť tej cesty bol 
„stupák“, ale ten zjazd dole stál za to. Cestou na Dargov sme sa zastavili pozrieť Bordu, kde sme mali mať detský tábor. Keď 
sme sa vracali späť do Bačkovíka zastihla nás búrka, a preto sme museli zastaviť a čakať na autobusovej zastávke 
v Čakanovciach. Po príchode do nášho základného tábora nás čakala teplá polievka a suché šaty. Do večera sme hrali spoločen-
ské hry a karty. Potom pred spaním sme si ešte pozreli film. Druhý večer vonku ostali spať len dvaja odvážni, ostatní spali 
v dome. Posledný deň nás čakala už len cesta domov.  Rozhodli sme sa pre dobrodružnejšiu cestu okolo lesa z Bačkovíka do 
Čižatíc a potom ďalej do Chrastného, Budimíra a Obišoviec. Počas tábora sme mali aj večerné témy kde sme rozprávali 
o zodpovednosti, ktorá v dnešnej dobe  mladej generácii veľmi chýba. Sme Vďační Pánu Bohu za to, že okrem počasia, ktoré 
bolo celkom v pohode, sme sa domov vrátili bez zranení. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj deti  
 

Veríme, že ste prežili pekné leto. Už prišli aj chladnejšie dni, začala sa jeseň a my máme pre 
vás okrem tejto jesennej maľovanky aj praktickú jesennú úlohu  a to je – vybrať sa na pre-
chádzku a popri sledovaní Božieho stvorenia, ktoré je na jeseň krásne farebné, nazbierať nejaké 
jesenné „šperky“, napr. pekné listy, šípky, žalude, gaštany, a pod. a z nich si potom vyrobiť jed-
noduchú dekoráciu, ktorá vám bude pripomínať krásu a farebnosť Božieho stvorenia aj doma. 
K dekorácii si môžete tiež pripísať veršík, ktorý hovorí o Božom stvorení, napr.: 

 
„Hospodin je dobrotivý ku všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvo-

renie.“ Žalm 145,9 
 
„Spievajte vďaku Hospodinu, ospevujte na citare nášho Boha, ktorý oblakmi zahaľuje nebesá 

a pripravuje dážď, rásť dáva tráve po vrchoch.“ Žalm 147, 7-8 
 
„Lebo, hľa, Tvorca vrchov a Ten, čo 

stvoril vietor, dáva poznať človeku svoje 
myšlienky. On tvorí svitanie i tmu a kráča po 
výšinách zeme, Jeho meno je Hospodin, Boh 
mocností.“ Amos 4,13 

Mládežnícke okienko :-) 



 

 

Mládežnícke okienko :-) 

5 3/2019 

Viac ako pozemšťan 
 

Premýšľať o našom 
pozemskom živote je 
pre nás jednoduché a 
prirodzené. Vieme, 
že máme nejaké roly 
(sme študenti, rodi-
čia, máme svoje zamestnanie...) a podľa nich žijeme. Ako 
často ale premýšľame o tom, akú rolu zohrávame v ne-
beskom kráľovstve? My predsa nie sme len obyčajný 
druh pokrývajúci Zem. Sme viac ako pozemšťania. A 
práve o tom bol tohtoročný letný dorastvo-mládežnícky 
tábor. 
Učili sme sa o tom, že v Božích očiach máme hodnotu a 
máme tú výsadu, že nám Boh zveruje diela, ktoré chce 
robiť. Boh nás nepotrebuje, ale zo svojej lásky nám dáva 
príležitosti zapájať sa do veľkých vecí, ktoré koná. Rov-
nako dôležití sú ľudia okolo nás a máme sa k nim správať 

s úctou. Kto iný ako Ježiš nám môže byť príkladom v tom, čo znamená byť viac ako pozemšťanom? Ten, ktorého domov je v 
nebesiach, nás nazýva svojimi bratmi a volá nás k životu zameranému na nebeské kráľovstvo. 

Tento rok sme okrem každodenných tém mali aj semináre zamerané na rôzne témy, z ktorých si študenti mohli vyberať. No-
vinkou boli aj tzv. workshopy, ktorých cieľom bolo zdokonaliť sa v nejakej aktivite, ako napríklad vo varení, líčení či v práci s 
drevom. Nechýbali skupinky, chvály, modlitby, športy a zábavné hry. 

Tábor sme mali rovnako ako minulý rok v Párnici, ktorá nás očarila svojou prírodou a príjemnými priestormi. Za službu na 
tábore veľmi ďakujeme okrem vedúcich aj bratovi farárovi a sestrám kuchárkam, na počesť ktorých vznikol dokonca hudobný 
klip ospevujúci ich jedlo a láskavosť. 

Čo dodať, ako každý rok, najväčšiu radosť máme z toho, že naši dorastenci a mládežníci rastú vo vzťahu s Pánom Bohom, 
robia dôležité rozhodnutia a odchádzajú plní povzbudenia. 

Lucka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Detský tábor Borda - Boží vlak 
 

Tohto roku sme sa pobrali do prostredia starých vaňových kúpeľov na Bordu. Tá-
bor sa konal v termíne 12. - 16. augusta a niesol názov Boží vlak. Spolu s našimi deť-
mi sme sa pozreli trochu bližšie na život Eliáša. Počas 5 dní sme sa učili, že Pán Boh 
reaguje na naše rozhodnutia a že nás vychováva aj cez rôzne situácie v našich živo-
toch. Že každý jeden deň sa rozhodujeme pre Boha, alebo ideme proti nemu, nie je to 
len jedno rozhodnutie za celý náš život, ale je to každodenné rozhodovanie sa. Učili 
sme sa aj to, že ak sa vyberieme nesprávnym smerom, tak sa na nás nabaľuje mnoho 
zlého, jeden hriech plodí ďalší a ďalší. Ak sa rozhodneme ísť správnym smerom, ak sa 
rozhodujeme pre Boha, tak nie sme sami, máme Krista, máme Božiu starostlivosť. 

Samozrejme, že sme iba nesedeli a neučili sa len o Pánu Bohu, ale ako to už býva, 
každý deň bol plný hier, súťaží, a iných aktivít :). Okrem toho všetkého mohli deti 
získať aj špeciálne odmeny za aktivity naviac. Boli to napríklad „bobrík mlčania“, kde 
museli byť určitý čas ticho, ale úplne ticho; alebo „Sparty“, kde sa museli poriadne 
zapotiť; „Biblické znalosti“, kde museli ponamáhať svoje hlavy a naštudovať si niečo 
aj počas prázdnin; a iné, kam patril napríklad aj „Talent“. 

Neverili by ste, koľko talentovaných detí máme v našom okolí, niektorí vedia dobre 
spievať, iní sú nádejní hudobníci či tanečníci, alebo spisovatelia. Kto vie, čo z nich 
vyrastie. 

M.R. 

Prinášame vám náhľad na jeden z talentov 
ktorý sme mali na tábore: 
 
Ema Lörincová – TÁBOROVÁ 
 

Na tábore som piaty rok, 
zábavy je tu na každý krok. 

Témy sú veľmi poučné 
a hry dosť zábavné. 

 
Najlepšia vedúca je Lenka, 

taká vysoká a tenká. 
Tibor je dobrý hudobník, 

na gitare hrá ako nik. 
Ešte pri tom pospevuje, 
deťom na ruky maľuje. 

 
Boďka sa o deti starať vie, 

Danka pri tom športuje. 
Mimo to je pohoďák, 
berie život ako tak. 

Miloš sa už smeje popod fúzy, 
zas s Tomášom niečo vymyslí. 

 
Maruška a Pavlínka talent si vzali, 

jedným očkom pozorujú ako sa deťom 
darí. 

Matúš vie hrať na klavíri, 
Leo pri tom vtipy vraví. 

 
Tety kuchárky nám dobre varia, 

Zuzka Alexovičová na deti pozor dáva. 
Ešte nám niekto ostáva, 

náš super pán farár. 
 

Ďakujeme za tábor, pozdravujte celý zbor! 
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Vtipy 
 

Driečny vidiecky farár pozval na večeru 
svojho kolegu zo susednej fary. Pri tej 
príležitosti prestieral strieborný príbor, 
ktorý zdedil ešte po svojej starej mame. 
Na druhý deň zbadal, že jedna lyžica 
zmizla. 
To nie je možné - myslí si - tú lyžicu 
určite neukradol. Viem, že je to vtipkár, 
no ale toto? 
Rozhodol sa, že mu napíše SMS-ku. 
Drahý priateľ, netvrdím, že ste mi ukradli 
striebornú lyžicu. Netvrdím ani to, že ste 
mi ju neukradli. Ale ak ste si ju požičali, 
pošlite mi ju prosím späť, je to milá pa-
miatka po babičke. 
Obratom prišla odpoveď: 
Drahý priateľ, netvrdím, že ste spali 
s gazdinou. Netvrdím ani to, že ste s ňou 
nespali. Ale ak by ste boli predošlú noc 
vo svojej posteli, našli by ste lyžicu, 
ktorú som vám tam schoval. 
-------------------------------------------------- 
Pred nedeľnou bohoslužbou v istej obci 
na severovýchode Slovenska hovorí kňaz 
tamojšiemu mladému rómovi. 
- Počúvaj, Dežo, tu máš sivého holuba a 
zajtra prídeš s ním na popoludňajšiu 
omšu. Skryješ sa za plachtu za oltárom a 
holuba budeš mať pod kabátom, aby ho 
nikto nevidel. A keď ja poviem zvýše-
ným hlasom Duchu svaty, zjavsia, ty 
holuba vypustíš. A to bude znak zjavenia. 
Rozumieš? 
- Rozumiem - hovorí Dežo. 
Omša beží, kňaz na konci kázne hovorí: 
- Duchu svaty, zjavsia. Nič, tak kňaz 
znova - Duchu svaty zjavsia. 
Keď to nervózne vyriekol aj po tretí raz, 
zrazu sa spoza plachty za oltárom ozve: 
- Nemože, bo zaduvsija. 
-------------------------------------------------- 
Farár maliarovi, ktorý maľuje kostol: 
- Človeče, čo ste sa zbláznili? Kde ste 
videli anjela v topánkach? 
- Pán farár a kde ste videli anjela bez 
topánok?  
-------------------------------------------------- 
Príde mladík za farárom sa vyspovedať. 
Po niekoľkých minútach spovede sa farár 
nahnevá a mladíka opomenie: 
- Synu, ty sa nespovedáš, ty sa chvastáš! 
-------------------------------------------------- 
Pani katechétka chcela deťom vysvetliť, 
čo je to zázrak. Spýtala sa:  
„Keď pokrývač spadne zo strechy a nič 
sa mu nestane, čo je to deti?“ „Náhoda“ 
odpovie Karolko. 
 „A keď druhý deň opäť spadne zo stre-
chy a nič sa mu nestane, čo je to?“ 
„Šťastie“ odpovie Karolko.  
„A keď aj na tretí deň znova spadne zo 
strechy a zase sa mu nič nestane, čo je 
to?“  
„Tréning“ odpovie  Karolko. 

Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelic-
kých cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripo-
míname evanjelickej verejnosti uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.- 
22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku. 

Synoda je najvyšším a zákonodarným orgánom cirkvi a je najkompetentnej-
šia sa v mene Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadrovať. Podľa cirkev-
nej ústavy, okrem iného, synoda prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie 
duchovného a mravno-náboženského života cirkvi, rozhoduje o organizačných 
a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje správu o činnosti generálneho 
presbyterstva, predsedníctva cirkvi, Zboru biskupov ECAV a poradných výbo-
rov našej cirkvi, zriaďuje a ruší celocirkevné účelové zariadenia, volí a odvolá-
va členov generálneho presbyterstva a predstaviteľov rôznych riadiacich orgá-
nov cirkvi a zaujíma stanoviská k otázkam verejného života. 

Práve prostredníctvom synody naša Evanjelická cirkev a. v. vyjadruje svoju 
vôľu a stanoviská, záväzné pre všetkých evanjelikov a. v. na Slovensku. V Pre-
šove sa vyjadrila k vzniku a činnosti tzv. záujmového združenia Asociácie slo-
bodných zborov: 

 
Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) sa vo veci záuj-

mového združenia Asociácie slobodných zborov ECAV (ASLOZ) uzniesla: 
 

1. ASLOZ nie je organizáciou evanjelickej cirkvi, nerešpektuje predstavi-
teľov ECAV, grémiá ECAV a platné cirkevnoprávne predpisy. 
 
2. ASLOZ zneužíva značku ECAV, s ECAV nespolupracuje a nemá s ňou 
zmluvný vzťah. 
 
3. Členovia ECAV (ordinovaní aj neordinovaní), ktorí nahovárajú cirkev-
né zbory vstúpiť do ASLOZ, dopúšťajú sa vážneho disciplinárneho prie-
stupku, rozbíjania jednoty cirkvi a narúšania bratsko-sesterských vzťahov. 
 
4. ECAV so svojimi predstaviteľmi a príslušnými grémiami zodpovedne 
rieši problematické činy jednotlivcov aj inštitúcií v príslušných grémiách 
bez škandalizovania a traumatizovania cirkvi. 
 
5. Synoda úprimne pozýva všetkých evanjelikov dobrej vôle k spolupráci 
na projektoch, ktoré cirkev budujú, k zmiereniu, k jednote a bratsko-
sesterskému nažívaniu - v zmysle slov 1. Listu Tesalonickým 5, 12-22: 

 
Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám 

predstavení v Pánovi a poučujú vás, a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. 
Nažívajte v pokoji medzi sebou! Napomíname vás, bratia, učte poriadku nepo-
riadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví 
ku všetkým. Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte 
robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. Stále sa radujte, neprestajne sa 
modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je vôľa Božia pri vás v Kristovi Ježišovi. 
Ducha neuhášajte! Proroctvami nepohŕdajte! Všetko skúmajte, dobrého sa 
držte! Všetkého zlého sa vystríhajte! 

 
Hlasovanie prebehlo nasledovne: Prítomných bolo 59 členov synody, za 

uznesenie hlasovalo 55 členov, proti bol jediný hlas a nehlasovali traja členovia 
synody. Synoda je orgán, ktorý si žiaden evanjelik nemôže dovoliť spochybniť, 
iba ak by chcel vytvoriť úplnú anarchiu v našej cirkvi.  

Preto si láskavo, ale jednoznačne dovoľujeme upozorniť evanjelickú 
verejnosť, aby ste, bratia a sestry, uvažovali a hodnotili aktivity ASLOZ 
v duchu tohto zásadného vyjadrenia synody. 

 
Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 11.9.2019 

Stanovisko Synody 2019 k Asociácii  
slobodných zborov Slovenska 
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Po odpočítavaní mesiacov, dní a hodín, sa sen stal sku-
točnosťou, a 5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda sme sa 
vydali na spoločnú dovolenku k moru do Chorvátska. Od-
chod autobusu bol o 19-tej hodine z Obišoviec. Po nalože-
ní všetkých kufrov, nafukovačiek a ležadiel, nás brat farár 
skontroloval, či sme na nikoho nezabudli, a potom nám už 
nič nebránilo v ceste smer Baško Polje. V autobuse sme sa 
každý zvítali, ale aj poob-
zerali po spolucestujúcich, 
pretože sme neboli všetci 
len z nášho cirkevného 
zboru. Posádku autobusu 
tvorili aj ľudia z iných 
cirkevných zborov. Bolo 
nás 58. Starší, rodiny 
s deťmi, niekoľko mládež-
níkov a traja farári z troch 
rôznych cirkevných zbo-
rov. Počas noci sme pre-
cestovali 1100 km až do 
nášho cieľa Baško Polje - 
hotel Alem, 4 km od Makarskej riviery. Po vystúpení 
z autobusu sme hneď vybrali plavky, uteráky a utekali si 
užívať teplé more. V rámci ubytovania sme mali vybavenú 
polpenziu, po raňajkách sme sa stretávali pri stíšeniach 
kde sme preberali rôzne podobenstvá a spievali známe 
piesne za sprievodu skvelého gitaristu Tibora. V nedeľu 
sme mali spoločné bohoslužby, na ktoré nás prišiel po-

zdraviť aj brat senior Samuel Linkesch s manželkou dovo-
lenkujúci blízko nás. Po rannom stíšení sa každý odobral 
po vlastnej osi. Väčšinou sme sa stretali na pláži, hrali hry 
vo vode s deťmi či sedeli na káve v reštaurácii a rozprávali 
sa. Po večeri sme sa schádzali na terase pred hotelovou 
kaviarňou a hrali spoločenské hry, súťažili sme, mali veľ-
ký kvíz, jeden večer sme sledovali kresťanský film Zázra-

ky z neba. Naše spoločenstvo 
vzbudzovalo záujem okoloidú-
cich ľudí, ktorí sa pri nás zo zve-
davosti pristavili a niektorí už 
potom chodili aj pravidelne. Po 
výdatných večerách sme si zašli 
vždy na prechádzku do neďale-
kého mestečka Baška Voda 
a nemohla chýbať ani vynikajúca 
zmrzlina. Zamyslením nad Bo-
žím slovom nám poslúžili brat 
farár Miroslav Kerekréty, Peter 
Székely a Jaroslav Petro. Náš 
pobyt pri mori ubehol veľmi 

rýchlo a už tu bola sobota a návrat domov. Aj keď sme sa 
niekedy nevedeli poskladať na sedadle a „zadky“ nás už 
poriadne boleli, tak sme si to poriadne užili a plní zážitkov 
a duchovne obohatení sme sa vrátili k našim blízkym. Ďa-
kujeme Pánu Bohu za požehnanie a ochranu na ceste 
a všetkým, ktorí sa o nás starali.  

DS 

Spevokol Pútnik vo Vyšnom Žipove 

Táto myšlienka sa tu objavovala už pred dvoma rokmi. 
Už v roku 2017 sme dostali prvé pozvanie od cirkevného 
zboru Vyšný Žipov a teda priamo od 
brata farára Stanislava Halušku, aby 
sme ich prišli navštíviť, poslúžili im 
spevom a posedeli s členmi ich cirkev-
ného zboru pri malom obede. Vtedy sa 
nám nepodarilo zladiť dátumy a tak to 
ostalo otvorené na ďalší rok. Nakoniec 
to vyšlo na tento rok, hneď na začiatku 
prázdnin. 29.-30. júna 2019, keď mali 
vo Vyšnom Žipove zborové dni. My 
sme dostali pozvanie na nedeľu. 

Vybrali sme sa autami, pretože cesta 
nebola až tak ďaleká, aby sme to ne-
zvládli. Hlasovú rozcvičku sme mali 
v zborovej miestnosti vo Vyšnom Žipo-
ve. Privítal nás brat farár Stano Haluška 
s manželkou. Samozrejme, že nás čaka-
lo pohostenie, ale to sme slušne odmiet-
li, pretože spev a jedenie akosi dohro-
mady nejdú. Na začiatku bohoslužieb 
spieval domáci spevokol. Liturgiu mali 
obaja zborový farári. Vystupovali sme s troma piesňami 
po evanjeliu a troma piesňami po kázni. 

Slovom Božím poslúžil náš brat farár. Rozoberal podo-
benstvo o márnotratnom synovi, ale v kázni rozmýšľal 

viac nad otcom, ktorý sa stará a vychováva s láskou svoje 
deti, ale nakoniec zažije od nich najviac sklamania. 

Po kázni nasledoval ďalší vstup 
nášho spevokolu a po ňom sa celé-
mu zhromaždeniu prihovoril profe-
sor PhDr. Milan Portik, PhD, 
z Pedagogickej fakulty v Prešove. 
Rozprával o dôležitosti vzdelania, 
o výchove mladej generácie. Viace-
rí sme postrehli, že je to človek 
fundovaný, rozumný a mal dar veľ-
mi pútavo rozprávať. 
Po bohoslužbách sme prešli do kul-
túrneho domu, kde bolo pre všet-
kých pripravené pohostenie. To bol 
už čas na spoločné rozhovory 
o našich zboroch, rodinách, problé-
moch, radostiach a starostiach. 
Tá nedeľa nebola ničím zvláštna 
a  p redsa  bo la  požehnaná 
a príjemná. Pre nás v tom, že sme 
niekomu poslúžili, pre nich v tom, 
že tú službu vedeli prijať a oceniť, 

ale pre všetkých v tom, že sme sa stretli ako ľudia, ktorí 
veria v Ježiša Krista a táto viera nás všetkých spája. 

 
ZP 

Lutheráni pri moru 2 
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Misijné dni VD 2019 
Leto je už za nami, čas oddychu skončil, pre mnohých z nás 

nastali bežné starosti a povinnosti. V závere leta sme mali mož-
nosť načerpať duchovné povzbudenie a oddych pri Božom slove 
na Misijných dňoch VD, ktoré sa už tradične konali v hoteli So-
rea v Starej Ľubovni v posledný augustový víkend. Téma Misij-
ných dní bola Dobre vidieť. Na základ biblických príbehov zo 
života kráľa Dávida sme hľadali rôzne rozmery duchovného 
videnia vecí a okolností života, najmä videnie očami viery. 
Ústredným veršom bol verš z 1. 
knihy Samuelovej 16,7: „Človek 
totiž hľadí na to, čo je pred očami, 
Hospodin však hľadí na srdce.“ 

Výkladom Božieho slova nám 
poslúžili : 

1. Katarína Hudáková - zb. farár-
ka CZ Liptovský Ondrej s témou 
Hľadieť hlbšie 

2. Michal Klus - zb. farár CZ 
Třinec zo Sliezska hovoril o Záka-
loch duchovného videnia 

3. Slavomír Sabol - biskup VD mal tému Oči plné túžby 
4. Marta Ferjová - zb. farárka CZ Sabinov v téme Oči plné 

túžby hovorila o tom, ako rozpoznať sebecké túžby zamerané na 
seba a presmerovať ich na Hospodina a jeho vôľu 

5. Ivan Eľko - generálny biskup, mal tému Zaslepenosť srdca 
6. Ján Hroboň biskup ZD - Slzy, ktoré obmývajú zrak - Božie 

slovo nám nastavuje zrkadlo, aby sme sami seba videli v pravde. 
Tieto misijné dni boli historicky prvé, na ktorých sa zúčastnili 

všetci traja biskupi našej cirkvi. 
Spevom počas večerných a ranných programov nás sprevá-

dzala skupina KVD. 
Program misijných dní je určený pre všetky vekové kategórie. 

Súbežne s hlavným programom prebiehal aj program pre deti pod 

názvom Boh vidí a po večerných programoch bol Time pre mla-
dých. 

Na svoje si prišli aj športoví nadšenci. Konali sa rôzne turna-
je: futbalový, ping-pongový, volejbalový, alebo si mohli ísť len 
tak nesúťažne zaplávať do hotelového bazéna. 

Mohli sme sa zúčastniť aj seminárov na rôzne témy, napr.: Čo 
stihnúť a nezmeškať do puberty, Riešenie manželských konflik-
tov, Chvála Hospodinovi v čase útlaku cirkvi, Požehnanie preklí-

nacích žalmov a mnohé iné. 
V popoludňajších hodinách sa konala 
panelová diskusia na tému: 30 rokov 
milosti a slobody, moderovaná Mariá-
nom Damankošom s hosťami Ondrejom 
Krajňákom, Františkom Mikloškom, 
Ondrejom Kolárovským a Danielom 
Hevierom. Veľmi príjemné bolo aj 
stretnutie so spisovateľom a básnikom 
Danielom Hevierom, ktorý mal aj prog-
ram pre deti, predstavil nám svoju tvor-
bu, povedal svedectvo zo svojho života, 

rozprával o svojom vzťahu s Bohom. Mohli sme si aj zakúpiť 
jeho knihy s venovaním a vlastnoručným podpisom. 

A nezabudlo sa ani  na umelecky cítiacich - mohli sme vidieť 
divadelné predstavenie divadla AD1 pod názvom Adam a Eva v 
manželskej poradni a Hudobný večer slova a hudby s Aničkou 
Belanji. 

Okrem toho všetkého, čo som vymenovala, sme zažili ešte 
omnoho viac - stretnutia priateľov, rozhovory do noci, posedenie 
pri káve a požehnaný čas s ľuďmi, ktorí veria a vyznávajú to isté, 
čo my. Ak ste tento rok Misijné dni nestihli, určite si nenechajte 
ujsť tie budúcoročné, ľudia z Biskupského úradu VD ich pripra-
vujú práve pre vás. 

Milka Gallová 

Obišovský hrad leží na pozemkoch nášho cirkevného zboru. 
V týždni pred nedeľou 27.8.2019 sme boli spolu s bratom fará-
rom, ale aj s bratom farárom Ľubom Beňom, ktorý bol na návšte-
ve na fare, na rekognoskácii terénu. Nápad brata farára mať SB 
na hrade bol podľa mňa super a tak sme sa išli pozrieť. Vyzeralo 
to nádejne. Aj sme sa dohodli, že SB budú na Zámčisku. 
V tú nedeľu ráno sa evanjelici z CZ Obišovce presúvali rôznym 
spôsobom na Zámčisko. Jedni išli pešo, iní na bicykli, na autách. 
Lavice, ktoré nám požičali 
bratia katolíci, doviezli 
Petrovci. Povykladali sme 
ich, tak ako sme mysleli, 
potom prišli ďalší a tým sa 
videlo, že lepšie bude ak 
budú na inom mieste. A 
bolo to lepšie. Ten dôležitý 
moment je, že v našom 
zbore môže každý slúžiť, 
ale aj povedať svoj názor 
a je rešpektovaný. 
Zišli sme sa v hojnom poč-
te. Dokonca aj klávesy boli a orgánovou melódiou nás sprevádzal 
Matúš Petro. Verím, že ste to prežili krásne. Na vzduchu, 
v prírode, pri hrade, v spoločenstve s Bohom, ale aj medzi sebou. 
Boli to požehnané chvíle. Iste, keď Pán Boh niečo požehná, tak 
je to vždy krásne. 
A teraz si skúste spomenúť, o čom brat farár kázal! Spomínate 
si? Pripomeniem vám. Zmätok v Babylone, zrútené hradby Jeru-
zalema, dvaja proroci – jeden hovorí pokoj, druhý o Božom tres-

te. 
„Chananja sa nestrafil do Božích plánov a Boh mu oznámil, že 
zomrie. Mal odvahu povedať: Toto je Božia vôľa, toto chce Boh! 
Ale nebol v tak blízkom kontakte s Bohom, aby poznal skutočnú 
pravdu priamo od Boha a aby v Božom mene mohol rozprávať.“  
„Prorok Jeremiáš nakoniec zajatým do Babylónie napísal, aby si 
tam stavali domy, zakladali rodiny a snažili sa o dobro krajiny 
v ktorej teraz bývajú, lebo návrat nepríde tak skoro. Babylonské 

zajatie trvalo cez 40 ro-
kov.“  
Otázka, ktorá znela pre nás 
do našej doby bola – 
„Babylonské zajatie trvalo 
cez 40 rokov. Zajatie ko-
munizmu trvalo cez 40 
rokov. Koľko bude trvať 
zajatie chaosu a zmätku 
dnešnej postmodernej 
doby?“ A odpoveď - „Sme 
tu, aby sme podávali zvesť 
evanjelia a našli východi-

ská aj z takej chaotickej situácie, ako je táto.“ 
Verím, že ste si spomenuli a vyjasnili sa vám momenty kázne 
Božieho slova. Ale aj to, ako sme ako spoločenstvo dokázali byť 
aj v prírode pri nohách Pánových. 
Prajem vám hojnosť Božej milosti. 

 
Ján Brozman  

Zborový dozorca. 

Služby Božie na hrade  
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Námety pre Vaše osobné modlitby 
   

Ďakujme aj za požehnané aktivity nášho zboru počas letných prázdnin 
 cyklotábor v Bačkovíku 
 zborový výlet v Chorvátsku v Baško Polje 
 detský tábor na Borde pri Košickom Klečenove 
mládežnícky tábor v Párnici 

 
Môžeme ďakovať Bohu aj za letné rodinné dovolenky a rôzne výlety, ktoré sme počas prázdnin prežili 
 
Ďakujme za úrody zeme a za požehnanie, ktoré nám Pán Boh doprial v našich záhradách 

 nie vždy je to podľa našich predstáv a nie vždy to odzrkadľuje našu námahu, ale Pán Boh je ten, 
ktorý dáva vzrast 

 v tejto oblasti budeme vždy odkázaní na Božie požehnanie 
 učí nás to pokore pred Bohom a vďačnosti 

 
Čakajú nás voľby biskupa Východného dištriktu 

modlime sa za kandidátov, ktorí by boli ochotní zobrať na seba túto službu 
 prosme, aby vedeli viesť náš dištrikt a pokračovali v prácach, ktoré sa na pôde dištriktu konajú 
ďakovať je potrebné aj za brata biskupa Slavomíra Sabola, ktorý v posledných rokoch mal odvahu 

zápasiť za dobré veci v dištrikte i v celej cirkvi. Vybojoval mnoho zápasov s bývalým vedením 
cirkvi a musel zniesť mnoho znevažovania od ľudí, ktorí vtedy pôsobili v redakcii evanjelického 
posla 

   
Modlime sa za tých, ktorí sa dostali pod vplyv asociácie slobodných zborov 

 títo ľudia stále manipulujú svojím okolím, zavádzajú jednoduchých ľudí a provokujú 
k neprestajnej nenávisti 

 nedajú sa presvedčiť rozumnými argumentmi, pretože už nedokážu vôbec počúvať 
 len Boh môže zmeniť zatrpknuté a urazené srdce človeka 
modlime sa aj za tých, ktorí sa rozhodli stáť v čele tohto rozbíjania cirkvi, oni sami si neuvedomu-

jú, že cirkev, v ktorej vyrastali a dodnes žijú, ničia a rozvracajú 
 zabúdajú na to, že zlo prináša len ďalšie zlo a ďalší hriech 

 
Ďakujme Bohu za to, že nové vedenie cirkvi, či už sú to biskupi alebo dozorcovia, si vybrali inú cestu, 
nie cestu pomsty a odplaty 
 
Modlime sa za vydavateľstvo Tranoscius a jeho nové vedenie 

 po prevzatí akciovej spoločnosti z rúk bývalého vedenia, je celá spoločnosť vo veľmi zlej finanč-
nej kondícii 

 spoločnosť je stále napádaná a sabotovaná bývalým vedením 
 
Môžeme ďakovať Bohu za nové nasmerovanie, ktorým sa vydal týždenník Evanjelický Posol spod Ta-
tier 

ďakujeme Bohu za viditeľnú zmenu, za úplne iné spravodajstvo 
ďakujeme za požehnaný obsah, ktorý slúži na budovanie cirkvi 

 
Modlime sa za chorých v našom zbore  

máme bratov a sestry, ktorí bojujú so zákernými chorobami doprevádzanými neprestajnými boles-
ťami 

mnohí sú pripútaní na lôžko, čo ubíja nie len ich telo, ale aj ich ducha 
 
Modlime sa aj za tých, ktorí ich opatrujú a starajú sa o nich 



 

 

R o z p i s   s l u ž i e b   B o ž í c h 
7.-11.10 

2019 
Konferencia  Modlitebného 

spoločenstva   Herľany Téma: Stvorení pre večnosť! 

13.10.2019 

8:00 Drienovská Nová Ves   

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Suchá Dolina   

20.10.2019 18. po Svätej Trojici 9:30 Obišovce Pam. posvätenia chrámu, (voľby biskupa VD) 

27.10.2019 
19. po Svätej Trojici 9:30 Kysak Pam. posvätenia chrámu 

Žatva spevokolov 15:00 Budimír   

28.10.2019 Reformačný týždeň 18:00 Trebejov   

29.10.2019 Reformačný týždeň 18:00 Kysak   

30.10.2019 Reformačný týždeň 18:00 Drienovská Nová Ves   

31.10.2019 Pamiatka reformácie 18:00 Obišovce + VP 

1.11.2019 Pamiatka zosnulých 
Ekumenická pobožnosť 

9:00 Obišovce (Dom smútku)   

9:45 Kysak (Dom smútku)   

3.11.2019 20. po Svätej Trojici 

8.00 Trebejov Iz 5,1–7;  F 3,4b–14 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Suchá Dolina   

10.11.2019 

21. po Svätej Trojici 

8.00 Kysak Iz 25,1–9;  F 4,1–9 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

Seniorátne stretnutie  
dozorcov, presbyterov 

a kurátorov KOS 
  Kultúrny dom Kysak Čas a tému ešte spresníme. 

15.-17. 
11.2019 Vzdelávanie EVS   Tatranské Matliare 

Hotel Sorea HUTNÍK I. 
  

17.11.2019 
22. po Svätej Trojici 

8:00 Drienovská Nová Ves Sof 1,7.12–18;  1Tes 5,1-11 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

Seniorátne stret. mládeže 14:30 Košice - Terasa Téma: #lifegoals (životné ciele) 

21.-24.11. 
2019 

16. konferencia Rodinných 
spoločenstiev   Tatranské Matliare 

Hotel Sorea HUTNÍK II. 
Téma: Rodinné mosty 

24.11.2019 23. po Sv. Trojici 
Posledná nedeľa cirkevného roku 

8:00 Lemešany Ez 34,11–16.20-24;  Ef 1,15–23 

9:30 Obišovce Rodinné bohoslužby 

1.12.2019 1. adventná 
Začiatok cirkevného roka 

8:00 Trebejov Iz 63,19b–64, 1K 1,3–9 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Suchá Dolina +VP 

8.12.2019 2. adventná 

8:00 Kysak + VP; Iz 40,1–11;  2Pt 3,8-15a 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov +VP 

14:00 Lemešany +VP 

15.12.2019 3. adventná 

8:00 Drienovská Nová Ves +VP; Iz 61,1-4.8-11; 1Tes 5,16-24 

9:30 Obišovce +VP 

11:00 Kysak   

22.12.2019 4. adventná 9:30 Obišovce Detské bohoslužby 

24.12.2019 Štedrý večer 17:00 Obišovce   

17. po Svätej Trojici 
Poďakovanie za úrody  

zeme 
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