
 

 

Divne utvorení 

Rozmýšľali ste niekedy o tom, prečo zo všetkých 
stvorení na zemi práve človek dostal možnosť tvoriť 
nielen zvuky, ale formulovať slová a zo slov vety 
a z viet príbehy?  

A rozmýšľali ste o tom, prečo máme uši? Áno, ja 
viem, tak, ako ústa majú v rôznej podobe aj živočí-
chy a niekedy aj rastliny, tak ma-
jú aj uši, resp. rôzne čidlá na svo-
jej pokožke, ktorými dokážu za-
chytiť zvuk. No predsa u človeka 
je to trochu iné. Tak, ako dostal 
človek možnosť formulovať slová 
a zo slov vety, tak dostal sluch 
ako vnem, pomocou ktorého sa 
zvuk prenáša do mozgu a dokáže 
prečítať počutú informáciu 
a správne jej porozumieť.  

V žalme 139 čítame: „Lebo Ty 
s i  m i  s t v o r i l  ľ a d v i n y 
a v matkinom živote Ty si ma 
utkal. Ďakujem Ti, že si ma 
úžasne, divne utvoril...“ (Ž 139, 
13-14).  

Áno, sme ako ľudia utvorení naozaj zázračne. 
Keď sa Pán Boh rozhodol stvoriť človeka, bolo to už 
po tom, ako 5 krát pozrel na svoje doterajšie stvore-
nie a skonštatoval: „Je to dobré!“ Po tom, čo túto 
zem pripravil pre „svoj obraz“, stvoril muža a ženu. 
A potom ich požehnal. To požehnanie malo dvojakú 
podobu: podobu spolupodieľania sa na Božom stvori-

teľskom diele a podobu vlastníctva a panovania nad 
Božím stvoreným dielom.  

Toto požehnanie sa časom premenilo na poslanie 
a vyslanie Božích detí do tohto sveta. Tam, kde 
hriech ničil a dodnes ničí Božie stvorenie, tam pri-
chádzajú Boží poslovia so zvesťou Božieho slova, 

aby sa podieľali na obnove Bo-
žieho stvorenia.  
Dnešný prečítaný text nám hovo-
rí: „...viera je z počutia, počutie 
však skrze slovo Kristovo!“ – 
Tak, ako pri stvorení zaznelo Bo-
žie slovo, tak pri znovuzrodení 
človeka musí zaznievať slovo 
Kristovo. Veď Pán Ježiš o sebe 
povedal: „Ja a Otec jedno 
sme!“ (J 10,30). Bez Božieho Slo-
va nemôže prísť ku stvoreniu nie-
čoho nového!  
Apoštol Pavel nám to nádherným 
spôsobom ozrejmuje v dnešnom 
texte a v jeho širšom kontexte: 
Najprv konštatuje, že viera je 

z počutia. Upriamuje našu pozornosť na tie vzácne 
dary, ktoré sme ako ľudia získali pri stvorení – na reč 
a sluch. Hovorí, že znovuzrodenie, teda obnovenie 
človeka na Boží obraz, prichádza ruka v ruke 
s počúvaním Božieho Slova a Kristovho evanjelia.  

A potom túto svoju myšlienku rozvádza ďalej: 
(Pokračovanie na strane 7) 
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Rímskym 10, 17-18: Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. Ale pýtam sa: Či nepočuli? 
Ale áno: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a po končiny sveta ich slová.  



 

 

Na kávičke s Filipom  
Melanchtonom 

  
Filip Melanchton sa narodil 16. 

februára 1497 v Brettene v rodine 
zbrojmajstra Georga Schwarzerdta. 
Jeho matka sa volala Barbara Reu-
teričomová. Pôvodne priezvisko 
Filipa Melanchtona bolo Schwar-
zerdt, to si zmenil počas štúdia. 
Študoval gréčtinu v Brettene, 
v Heidelbergu a v Tübingene. Po 
skončení štúdia sa stal profesorom 
klasických jazykov a prijal pozva-
nie do Wittenbergu, kde sa 
zoznámil s Martinom Lut-
herom. Pôvodne na toto 
miesto mal Luther vyhliad-
nutého iného profesora.  

Melanchton chodil na 
Lutherove prednášky biblis-
tiky, kde sa dovzdelával. 
Nakoniec sa obaja spriatelili 
a vychádzali spolu dobre. 
Luther ovplyvnil Melan-
chtona a Melanchton zase 
Luthera. Korigoval jeho 
diela, komentoval jeho prá-
ce a stal sa rovnocenným 
partnerom v reformovaní 
cirkvi.  

Melanchton bol známy 
ako veľmi pracovitý 
a poctivý človek, čestný pedagóg a 
profesor, ktorý bol náročný na seba 
a svoje okolie. Ako prvý 
z  r eformá torov sa  oženi l 
s Katarínou Krapp. Bolo to aj pre-
to, že nebol ordinovaný za kňaza. 
Luther ho v tom podporoval, preto-
že mal obavy z toho, že sa prepra-
cuje a predpokladal, že mu manžel-
ka v organizovaní života pomôže.  

Filip Melanchton je nositeľom 
čestného titulu „Praeceptor Germa-
niae“ (Učiteľ Nemecka). Luther 
bol ako reformátor veľmi rázny, 
Melanchton sa snažil skôr hľadať 
konsenzus medzi jednotlivými re-
formačnými myšlienkovými prúd-
mi. Zaslúžil sa o reformu evanje-

lického cirkevného systému 
a celkovo nemeckého školstva. 
Podľa jeho návrhu boli reformova-
né univerzity vo Wittenbergu, Tü-
bingene, Frankfurte, ako aj ďalších 
mestách a boli založené protestant-
ské univerzity v Marburgu, Krá-
lovci a Jeně. 

Spolu s Lutherom sa zúčastnil 
niekoľkých vážnych diskusií, kde 
obhajoval reformačné myšlienky. 
Nechýba l an i na  j edno m 
z najdôležitejších momentov refor-
mácie, na sneme v Augsburgu, kde 

bolo prečítané Augsburské vyzna-
nie, ktoré sám napísal. Stalo sa tak 
preto, lebo Luther sa nesmel nikde 
v tom čase objaviť, nakoľko bol v 
ríšskej kliatbe a hrozila mu smrť. 
Melanchton napísal toto vyznanie 
v dvoch rečiach, a to v nemčine a 
latinčine. Konečné znenie celého 
vyznania odsúhlasil sám Luther. 
Podľa historikov povedal, že by to 
sám lepšie nenapísal. Vyznanie 
bolo v obidvoch zneniach predlo-
žené 25. júna 1530 cisárovi Karo-
lovi V., ktorý dal súhlas, aby bolo 
na sneme verejne prečítané, a to v 
nemeckom znení. Obsah vyznania 
údajne zapôsobil veľmi silným 

dojmom na mnohých prítomných 
biskupov, ba i na samého cisára. 

Augsburské vyznanie prijali za 
svoje vyznanie viery postupne po-
četné nemecké mestá, ba celé ob-
lasti a už v priebehu 16. storočia sa 
toto vyznanie stalo s Lutherovým 
Malým katechizmom najznámej-
šou knihou Lutherovej reformácie. 
Je pochopiteľné, že postupne, ako 
sa šírili myšlienky Lutherovej re-
formácie a vznikali cirkevné zbory 
obnovenej cirkvi, sa k tomuto vy-
znaniu viery mnohí pridávali. 

Na našom území vyšiel prvý 
preklad Augsburského vy-
znania v r. 1540, a potom v 
roku 1576. Ďalšie vydanie 
pripravil Juraj Tranovský, 
ktorý ho vydal v roku 1620. 
Augsburské vyznanie nie je 
rozsahom veľký dokument, 
ale svojím obsahom nesmier-
ne závažný a dôležitý spis, v 
ktorom Melanchton opísal 
jednoducho, ale veľmi pre-
svedčivo, v čo veríme a čo 
vyznávame. Veľká časť cir-
kví, ktoré prijali Augsburské 
vyznanie za svoje hlavné 
vierovyznanie, dostala svoje 
pomenovanie podľa tohto 
vierovyznania. To platí aj o 
našej cirkvi. Jej úradné po-

menovanie je Evanjelická cirkev 
augsburského vyznania na Sloven-
sku. Hlásime sa tak k tomu, čo bo-
lo prečítane pred cisárom Karolom 
V. v Augsburgu v roku 1530.  

 
Po Lutherovej smrti sa stal Me-

lanchton ústrednou postavou refor-
mácie. Bol však miernejší 
a jemnejší v presadzovaní refor-
mačných myšlienok. 

Filip Melanchton zomrel 19. 
apríla 1560 vo Wittenbergu. Na-
priek tomu, že o neho mali záujem 
aj ďalšie Nemecké univerzity, ni-
kdy z Wittenbergu neodišiel.   

 
Jaro Petro 
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Blahoželáme! 
 

1.10.2021 – 31.12.2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Našim jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme im Božie požehnanie! 
(Ak tiež patríte medzi jubilantov, no nenašli ste sa v tomto zozname, povedzte to svojmu presbyterovi, prípadne dajte 
nám to vedieť na faru. Môže to znamenať, že nemáme váš evidenčný list.)  
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55 rokov 
Slavomír Babej, Drienovská Nová Ves 

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

 Rozpis na ďalšie obdobie pripravujeme v čase, keď nám znova narástli čísla nakaze-
ných na Covid a plnia sa aj nemocnice. Z toho dôvodu sa nesústredíme na bohosluž-
by na jednom mieste, ale ponechávame ich radšej na troch. Takže ani pamiatky po-
svätenia chrámu nebudeme mať na jednom mieste, pretože by sme sa nepomestili.  

 Ak sa stane, že sa ocitneme v čiernej farbe covid automatu, budeme robiť bohosluž-
by iba v Obišovciach pre zaočkovaných, čo bude bez obmedzenia počtu a odtiaľ 
budeme vysielať online prenosy na YouTube kanál.  

 Ak nám to dovolí aktuálna situácia, radi by sme mali tohto roku reformačný modlitebný týždeň od 25. do 29. ok-
tóbra. Budem sa venovať téme krstu. 

60 rokov 
Jaroslava Čopová, Kysak 354 

Jaroslav Ivančin, Kysak 99 
Ľudmila Tomková, Obišovce 139 

65 rokov 
Emília Bašistová, Kysak 68 
Viliam Mižišin, Kysak 88 

75 rokov 
Alžbeta Alexiová, Obišovce 20 

80 rokov 
Zuzana Macková, Trebejov 58 

50 rokov 
Ľudmila Janočková, Košice, Belehradská 4 

Martina Kudžmová, Drienovská Nová Ves 92 

85 rokov 
Emília Marcinová, Lemešany 90 

90 rokov 
Alžbeta Macková, Kysak 40 

16 rokov je dlhá doba a ja už nejaký čas cítim, že tomu časopisu nedávam nič nové. Ide to od čísla k číslu 
len tak, aby bolo... Myslím si, že nastal čas, aby to chytil do ruky možno niekto mladší, nápaditejší; aby do 
toho vniesol trochu života, nové nápady. Ak si myslíš, že by si to chcel/chcela skúsiť, budem rád, keď sa 
mi ozveš. Nikoho nehodím do vody - poradím a pomôžem, koľko bude treba. Je to práca, ktorá si vyžaduje 
hlavne vydržať. Štyrikrát do roka si treba v stanovených termínoch nájsť zhruba jeden celý deň času 
(šikovnejším ako ja bude stačiť menej ).              -ms- 
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Autoškola 
  

Tohtoročný rodinný tábor sa niesol v duchu autoškoly. Učili sme sa o dopravných 
značkách, ktoré nám spolu s biblickými príbehmi mali poukázať na to, ako máme 
konať v našich životoch. Učili sme sa napríklad o značke, ktorá sa volá „Slepá uli-
ca“. K tejto značke bolo povedané podobenstvo o Márnotratnom synovi (Lukáš 
15,11-32). Ďalšia značka bola „Daj prednosť v jazde“. Tu bol príbeh o Milosrdnom 

Samaritánovi (Lukáš 10,30-37). Taktiež sme ešte hovorili o bohatom mládencovi a značka k tomuto príbehu je 
„Pozor, nebezpečenstvo“ (Matúš 19,16-22). 

Tábor sme si spríjemnili aj výletmi mimo Jánoškovho domu. Navštívili sme Demänovskú jaskyňu slobody a išli 
sme na túru, ktorej cieľom bola zmrzlina. Po ceste sme sa zastavili pri Kaplnke nad Dovalovom a keď sme prišli do 
cieľa, vychutnali sme si skvelú zmrzlinu, vedľa ktorej bola reštaurácia s mini zoo. Cestou späť sme videli aj divia-
ka. 

Dni sme si spríjemňovali rôznymi spoločenskými, ale aj športovými hrami. Veľmi obľúbené bolo frisbee a Lig-
retto. Taktiež sme mali aj tvorivé dielne, kde sme si vyrábali magnetky, modelovali z hliny, chlapci skonštruovali 
káru a tiež vyrobili hojdačku. Saša Hajduková a Tibor Lukáč nám natáčali vtipné videá. 

Tohtoročná novinka bola, že všetci 
účastníci si mohli vyskúšať, aká je 
ťažká práca v kuchyni a to najmä s 
umývaním riadov. Každý deň sme 
umývali špinavý riad a tak sme 
aspoň kúsok mohli pomôcť tetám 
kuchárkam. 
Namiesto nočnej hry sme mali 
luxusnú reštauráciu s menom Koli-
ba červený kohút, v ktorej boli aj 
luxusné jedlá a miešané nápoje. 
Ďakujeme všetkým rodinám, ktoré 
s nami boli, tetám kuchárkam, kto-
ré nám skvelo varili, bratovi fará-
rovi a jeho rodine, že to zorganizo-
vali. 

Ema 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Milé naše deti  

 

 

Mládežnícke okienko :-) 

Učeník, skala (Matúš 16, 18) 
Prvorodený syn Jákoba a Lei (1. Mojži-
šova 29, 32) 

Kráľovná v Starej Zmluve, židovka 

Ježiš je cesta, pravda i ........... (Ján 14, 6)  

„Teľa Samárie bude roztrieskané 
na ...........“ (Ozeáš 8, 6) 
„Teraz však zostáva ........., nádej, lás-
ka,“ (1. Korint.13, 13) 

Otec učeníka Jakuba (Matúš 10, 3) 

Sobota po hebrejsky 

Bohu na deťoch záleží  Obrázok vyfarbi                                                       V Biblii sa nachádza jeden krásny povzbudzujúci verš: 
„Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás sta-
rá.“ (1. list Petra 5, 7) 

Preto si môžeš byť istý, že každú tvoju starosť, všetko, čo 
ťa trápi, môžeš povedať Bohu.  

Jemu záleží na tom, čo .............. (doplnenie nájdeš 
v tajničke). 



 

 

 
 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - -  
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Milí dospeláci ☺ 
 

 tentokrát tu máme trošku všeobecnejší kvíz pre vás, kde si preveríte svoje znalosti z Biblie.  

1. Ako sa volal muž, o ktorom sa hovorí v knihe Genezis, 
že chodil s Bohom a Boh ho vzal? 
a) Abakuk 
b) Adam 
c) Henoch 
 
2. Ako sa volal prvý veľkňaz? 
a) Áron 
b) Dávid 
c) Šalamún 
 
3. Názov púšte, z ktorej ohlasoval Ján Krstiteľ: „Pokánie 
čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské“. 

a) Aramejská 
b) Egyptská 
c) Judejská 
 
4. Ako sa volali prví dvaja apoštoli, ktorých Ježiš povolal? 
a) Peter a Ondrej 
b) Marek a Peter 
c) Jakub a Ján 
 
5. Komu Ježiš uzdravil testinú? 
a) Petrovi 
b) Jakubovi 
c) Jánovi 

Nadýchni sa Pravdy 
 

Tohtoročný mládežnícky tábor sa konal na Borde pri Košickom Klečenove od 9. do 14. augusta. Zúčastnilo sa ho viac ako 
50 mladých ľudí z nášho cirkevného zboru, z Košíc a mali sme aj hostí z Prešova a Žiliny. Počas týždňa sme mali bežné akti-
vity ako športy, workshopy, skupinky, večerné programy a prekvapenia. Samozrejme, že nechýbala kaviareň so špičkovými 
nápojmi a dezertmi. Novinkou boli gauč talky (čítaj „tolky“ - z angl. rozhovory). Boli to rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi 
z našej mládeže, ale aj zboru.  

Ako zvyčajne, aj teraz sme sa venovali jednej téme, ktorou bola tento rok „pravda“. Preto bol názov tohtoročného výletu 
„Nadýchni sa Pravdy“. Počuli sme pravdu o svete, o tom, že každý človek v niečo verí, ale skutočná pravda musí byť len jed-
na a tá je u Boha. Hovorili sme aj o tom, aké klamstvá nás formujú a aké pravdy z Božieho slova by nás naozaj mali formovať. 
Pokúsili sme sa priblížiť si posledný súd, ako ho opísal apoštol Pavol v liste Rímskym. Počuli sme aj o práci Ducha Svätého 
a samozrejme aj o tom, kto skutočne bol Ježiš pre ľudí v jeho dobe a kto je Ježiš pre ľudí dnes.  

Brat farár sa nás snažil postaviť pred otázku: „Kto je pre 
teba Ježiš?“. Je to otázka, na ktorú si musíme odpovedať 
všetci sami. Ježiš sa pýta túto otázku každého človeka a aj 
žiadna odpoveď je pre Neho odpoveďou. Mládežnícky tím 
nám po tejto téme vyhradil čas na premýšľanie aj nad tou-
to otázkou a opäť sme mali pripravený modlitebný chod-
níček. 
Aj tohto roku sme prežili skvelý čas so starými, aj novými 
priateľmi, ale najmä v Božej blízkosti. Sme za to vďační 
mládežníckemu tímu, ktorý výlet pripravoval, ale hlavne 
Pánu Bohu za Jeho požehnanie. 

Mládež 

 
Cyklotábor 

 
Aj tohto roku sa konal v našom cirkevnom zbore v poradí šiesty cyklistický tábor. Štartovali sme vždy o 9-tej hodine ráno z 

fary z Obišoviec. Prvý deň sme prešli 46 kilometrov. Začali sme Obišovcami, ponad Lemešanský les, ponad Bretejovce až na 
Zelený dvor, kde sme mali aj obed. Po dobrom a chutnom obede nasledovala biblická téma, kde sme sa zamýšľali nad rôzny-
mi podobenstvami. Pokračovali sme na Ťahanovce, cez les do Družstevnej pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Trebejov, 
Kysak a vrátili sme sa do Obišoviec. Iba minimum cesty sme šli po cestách, kde chodia autá. Využívali sme poľné cesty, 
chodníky či lesné cesty. 

 Druhý deň sme prešli 55 kilometrov cez poľnú cestu do Ličartoviec, nasledoval Drienov, Mirkovce, Abranovce a z Koko-
šoviec na Sigord, kde sme sa aj okúpali. Znova sme mali biblickú tému, a zamýšľali sme sa nad podobenstvom o dvoch sy-
noch. Pokračovali sme cez Dulovú Ves, Záborské, Petrovany, Drienov a Ličartovce. 

Kvôli pandémii sme sa večer vracali vždy domov a nespávali sme na fare, ako tomu bolo predošlý rok. Nakoniec nás čakal 
posledný deň. V posledný deň sme sa rozhodli vybrať trasu Veľká Lodina, Malá Lodina až na Košické Hámre.  

Sme vďační Pánu Bohu za to, že tie tri dni naozaj bol pri nás a že nad všetkými cyklistami držal ochrannú ruku.  Vyhli sme 
sa nebezpečným pádom aj nepríjemným úrazom. Bolo to namáhavé, ale ten čas na bicykli v krásnom počasí, ktoré nám Pán 
Boh požehnal a v spoločných rozhovoroch ozaj stál za to. 

Maťo Bodonský 
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Viera, ktorá ťa nič nestojí, nestojí za nič. Neviem, kto 
presne vyslovil túto myšlienku, ale musím uznať, že to bol 
veľmi múdry človek a mal veľmi dobrý postreh. Možno 
vám na prvé počutie bude pripadať hlúpa. Veď za vieru 
človek nikomu neplatí a nedá sa vyčísliť v nejakých finan-
ciách. Viera je predsa moje vlastné rozhodnutie, ktoré sa 
deje na nejaký podnet z vonku. Pritom je to niečo, čo sa 
deje vo mne a v mojom vnútri.  

Zoberme si jednoduchý príklad. Do vášho susedstva sa 
prisťahuje nový sused, ktorý si vedľa vás kúpil dom. Naj-
prv sa trochu spoznávate, oťukávate, potom sa postupne 
viac spriatelíte a máte vo svojom novom susedovi dobrého 
kamaráta. Tým, že ho spoznáte a je vám sympatický, za-
čnete mu aj viac veriť. Dokážete mu požičať čoraz cennej-
šie veci. Možno na začiatku to bola len sekerka, 
ale postupne mu požičiate kosačku, alebo, keď potrebuje, 
tak aj traktor, či auto. Tá dôvera sa buduje a prehlbuje, ale 
nezávisí to iba od vás, ale aj od vášho suseda. Od toho, 
aký je, ako sa správa, či je dôveryhodný, či je zodpovedný 
a svedomitý, keď si niečo požičia, či je čestný a vždy všet-
ko poctivo vráti a či vašu dob-
roprajnosť a ochotu nezneuží-
va. A na druhej strane, či aj on 
je takisto ochotný pomôcť vám, 
poslúžiť, či požičať niečo, čo 
má pre zmenu on.  

Takto nejako to funguje 
v dôvere a vo viere medzi ľuď-
mi. Závisí to na vás, ako ďale-
ko v tej dôvere ste ochotní zájsť 
a závisí to aj na tom druhom 
človeku, či vám poskytne dosť 
dôvodov na to, aby ste mu 
mohli veriť. Viera je veličina, 
ktorá sa neprestajne mení, ras-
tie alebo upadá a je závislá na 
dvoch stranách.  

Do istej miery to podobne 
funguje aj vo vzťahu k Bohu. 
Pán Boh by mohol byť ako náš sused. Keď sa s Ním ne-
stretávaš a nekomunikuješ s Ním, nedá sa hovoriť 
o nejakej viere. Ak medzi vami a susedom je dvojmetrový 
betónový plot a vy sa nevídate, ani nestretávate, tak nemá-
te medzi sebou žiadnu dôveru. Je zaujímavé, že niektorí 
ľudia povedia, že veria v Boha, ale nie sú s Ním 
v kontakte. Nemodlia sa, nečítajú Božie slovo, nechodia 
do spoločenstva, ale „vraj sú veriaci“. Som zvedavý, či by 
ste požičali susedovi auto, ak ani poriadne neviete, ako sa 
volá. Ako môžete veriť Bohu, ktorého nepoznáte 
a o ktorom vôbec nič neviete? Ako môžete dôverovať Bo-
hu, keď s Ním nie ste v kontakte? Musíte uznať, že hovo-
riť o viere, o dôvere tam, kde nie je žiadny živý vzťah, je 
hlúposť. Toto je v podstate viera, ktorá človeka nič nestojí. 
Je to ako vzťah so susedom, ktorého nepoznáte. V ničom 
vám nepomôže, nič vám nepožičia, nemôžete sa na neho 
obrátiť, lebo vás nepozná a nedôveruje vám. Takže, takáto 
viera v Boha nestojí skutočne za nič.  

Uvedomujem si, že moje porovnanie so susedom je ako 
nedokonalé podobenstvo, ale aj tak pri ňom zostanem. Pán 

Boh je ako dobrý Sused. Potrebujete pozatvárať sliepky, 
nakŕmiť psa, lebo niekde cestujete a nebudete doma, tak sa 
máte na koho obrátiť. Potrebujete si požičať nejaké nára-
die, tak zájdete vedľa, a keď potrebujete s niečím pomôcť 
a niečo pridržať, tak voláte, aby prišiel. A dobrý sused 
nechá svoju robotu, preruší to, čomu sa venoval, a ide, 
lebo je váš priateľ. A keď je treba vás niekam odviesť, tak 
si prehodí svoj program, aby vám vyšiel v ústrety. Takto 
vyzerajú naše modlitby pred Bohom. Pane Bože, prosím, 
pomôž mi s týmto..., prosím ťa o pomoc pre moje deti..., 
prosím ťa o zdravie pre manžela, či manželku... A Pán 
Boh, ako dobrý Sused, preruší svoju prácu a ide pomôcť, 
pretože aj On má so svojím susedom dobrý vzťah.  

Lenže medzi dobrými susedmi to nikdy nie je jedno-
stranné. Raz jednoducho musí prísť aj moment, keď našu 
pomoc bude potrebovať aj náš sused a obráti sa na nás 
s prosbou. Príde čas, keď bude On volať, že potrebuje nie-
čo podržať, či potrebuje niečo premiestniť, alebo potrebuje 
niečo požičať... Nie je to obchod, v ktorom sa presne vy-
číslia práce a toľko služieb, koľko si od suseda vypýtaš, 

toľko mu aj vrátiš späť. Dobrý 
vzťah nie je ani o tom, že jeden 
stále využíva službu toho dru-
hého a stále potrebuje nejakú 
pomoc a ten druhý nechce ni-
kdy nič.  
Aj Pán Boh potrebuje pomoc. 
Potrebuje tvoje ruky i nohy, 
p o t r e bu j e  t v o j  r oz u m 
a schopnosti a potrebuje tvoju 
prácu, aj tvoje peniaze. Nie 
preto, že ako dobrému susedovi 
máš splatiť jeho ochotu a jeho 
služby. Nie preto! Ale preto, že 
viera v Boha je živý vzťah, 
ktorý sa medzi dvoma stranami 
vzájomnou ochotou prehlbuje.  
A teraz už prejdeme na to, čo 
všetci veľmi dobre poznáme. 

Ak si ty a ja, milý brat a sestra, potreboval pomoc 
z hriechov a zo smrti, ktorú nám naše hriechy prinášali, tak 
Pán Boh ako dobrý Sused prišiel na pomoc. Nechal svoju 
prácu a bežal, aby nás zachránil. Tá pomoc ho stála veľa. 
Nešlo len o nejaký čas alebo peniaze. On obetoval svojho 
jediného syna. Vzdal sa ho a nechal ho trpieť, lebo my sme 
si s vlastnými hriechmi pomôcť nevedeli. Taká bola cena 
Božej pomoci. Myslím, že na „Suseda“ to bola ohromná 
pomoc.  

A teraz je čas, aby sme aj my pomohli svojmu Susedo-
vi. Možno potrebuje nejakých ľudí odviezť do kostola 
tvojim autom, možno potrebuje tvoje ruky na nejakej spo-
ločnej brigáde, alebo potrebuje tvoje peniaze na nejakú 
dobrú vec... Možno chce, aby si sa ozval v práci a povedal, 
že mu veríš a nehanbil sa priznať, že si kresťanom, alebo 
len chce, aby si mu v nedeľu venoval aspoň hodinu času 
v spoločenstve veriacich ľudí... 

A viete, čo robíme my? My rozmýšľame... či ten náš 
Sused od nás už nechce priveľa? 

Jaro Petro  

Cena Božieho daru 
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12. septembra 2021 ráno bola na fare nedeľa ako každá iná. Prebehol som si nedeľnú kázeň, na miesto ra-
ňajok si dal pohár čaju a vyšiel do chodby, aby som si z botníka vybral čierne topánky. Keď som si ich obú-
val, zbadal som na stene tmavší fľak, ktorý tam nikdy nebol. Načiahol som ruku a zistil, že je mokrý. Bolo 
mi hneď jasné, že sa deje niečo čudné.  

Manželka okamžite bežala do hosťovskej izby a z vedľajšej kúpeľne už bolo počuť striekať vodu. Nebolo 
to nič strašné, praskla plastová hadička, ktorá privádzala vodu do toalety. Stačilo pretočiť ventil a voda sa 
zastavila.  

Keďže už nebol čas na dlhé kontroly, vybral som sa do kancelárie, pretože som nechcel meškať na boho-
služby, ale keď som otvoril dvere do archívu kvôli lutheráku, zistil som, že to nebude len v zastavení ventilu. 
Pod kúpeľňou hosťovského bytu je totiž archív cirkevného zboru. Na podlahe bola voda, ale tak isto aj 
v mnohých dokumentoch, ktoré sú uložené v šanónoch v regáli. V niektorých dokumentoch v priesvitných 
obaloch doslova stála voda. Bolo ich potrebné najprv otočiť hore nohami a vyliať z nich vodu, až potom ste 
ich mohli vyberať a sušiť. Ďakujeme sestre kurátorke za pomoc a za porozkladanie dokumentov v zborovej 

miestnosti, kancelárii a pingpongárni.  
Namočili sa nám niektoré správy z konventov 
a materiály ku konventom, inventárna kniha, 
staršie listy vlastníctva, ako aj zápisnice 
zo seniorátnych a dištriktuálnych konventov. 
Zle obišli aj zápisnice zo synody. Niektoré do-
kumenty sa nám podarilo zachrániť no aj po 
usušení už ostal papier zvlnený a poškodený.  
Vo všetkom tom nešťastí nakoniec bolo aj veľa 
pozitívneho. Ak som si predstavil, žeby sa to 
bolo stalo v prvý deň dovolenky a my by sme 
boli týždeň preč, museli by sme zachraňovať 
podstatne viac ako jeden archív a pár dokumen-
tov. Takže, vďaka Bohu, bolo to len pár hodín, 
keď nám po prasknutí trubky unikala voda. 

JP 

Ako nás vytopilo... 

Každý, kto bude vzývať meno Pánovo (teda, inými 
slovami, každý, kto uverí v Ježiša Krista) bude spase-
ný! Ale ako budú vzývať Toho, v ktorého neuverili? 
A ako uveria v Toho, o ktorom nepočuli? A ako poču-
jú bez kazateľa? ... 

V tomto roku prebehlo sčítanie ľudí v našej republi-
ke. Podľa tých najpesimistickejších predpovedí, ktoré 
počujeme aj v našej cirkvi, sme cirkvou so zostupnou 
krivkou počtu členov. Je nás vraj stále menej a menej. 
Tí optimistickejší to pripisujú dobe, v ktorej sa cirkev 
nachádza. Iní to pripisujú nízkej pôrodnosti, možno 
odchádzaniu mladých ľudí do zahraničia... Ale ako je 
potom možné, že počty niektorých iných cirkví rastú?  

Dovoľte mi otázku, ktorú sme už dnes počuli: „Ako 
uveria v Toho, o ktorom nepočuli?“ – Rodičia priná-
šajú deti ku krstu svätému, ale nevylievajú svoje srdcia 
pred Hospodinom za život svojich detí. Zapíšu ich na 
konfirmačnú prípravu, ale neodovzdajú im svedectvo 
viery svojho života. Snúbenci prídu pred oltár, aby 
uzavreli manželstvo pred Božou tvárou, ale 
v skutočnosti nerátajú s Božím požehnaním a sú vlast-
ne dopredu rozhodnutí žiť si svoj život podľa seba 
a nie podľa Božieho Slova. Stretávame sa v kostoloch, 

kde ústredným bodom našich bohoslužieb je zvesť 
Slova Božieho, ale naše uši sú príliš zahltené informá-
ciami a správami tohto sveta a nedokážeme sa ani len 
krátky čas sústrediť na Božie posolstvo. Naše myšlien-
ky sú plné dôležitých vecí a rozhodnutí, ktoré potrebu-
jeme urobiť, no zabudli sme v nich dať miesto pre Bo-
žie rozhodnutia.  

Túžime po plných kostoloch a bohatom a živom  
živote v cirkevných zboroch, no zabudli sme na to naj-
dôležitejšie – a to, že viera je z počutia a počutie skrze 
slovo Kristovo. Z Božej ruky sme dostali vzácny dar 
reči a vzácny dar sluchu. Tak, ako my sme uverili 
z počutia Božieho Slova, jedine tak uveria aj naše deti 
či ľudia okolo nás – staňme sa pre nich apoštolmi, 
evanjelistami, Božími poslami. Boli sme predivne 
utvorení. Dostali sme vzácny dar sluchu, aby sme 
počúvali nám zvestované Božie Slovo a v moci Du-
cha Svätého ho smieme nielen počúvať, ale aj po-
chopiť a prijať za svoje. Prijali sme aj vzácny dar 
reči, aby sme ohlasovali Božiu lásku a Jeho konanie 
medzi nami.  

Nech aj o nás platí: „Po celej zemi rozlieha sa ich 
hlas a po končiny sveta ich slová!“ 

Monika Beňová 

(Pokračovanie zo strany 1) 
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Pán Ježiš Kristus často hovoril v podobenstvách. Vykresľoval v nich Božiu lásku a 
Božie požiadavky na príkladoch z bežného života. Doba však nestojí na mieste a posú-
va sa vpred. Som presvedčený, že dnes by Pán Ježiš použil úplne iné podobenstvá a 
príklady ako vo svojej dobe.  

Keď som nedávno cestoval autom do Budapešti, použil som GPS navigáciu. Uve-
domil som si, že toto je perfektný obraz, na ktorom by sa dala vysvetliť poslušnosť 
človeka pred Pánom Bohom. Viem, že poslušnosť Božím príkazom sa dnes hlavne 
medzi mladými ľuďmi nenosí. Nie len oni, ale aj my sme radi, keď sme samostatní v 
rozhodovaní, nemienime počúvať rady a pokyny kohokoľvek iného.  

Cesta životom je podobná ceste neznámou krajinou. Ak ideš autom, alebo pešo 
potrebuješ niečo, podľa čoho by si sa mohol orientovať. Je to buď mapa, alebo GPS 

navigácia. Ak človek nechce blúdiť, tak sa 
jednoducho spoľahne na navigáciu a presne 
poslúcha pokyny, ktoré hovoria, kedy má 
odbočiť vpravo a kedy vľavo. Analogicky, 
ako GPS dáva rady na cestu v krajine, Bo-
žie slovo dáva pokyny na cestu životom. 
Takže poslušnosť Božiemu slovu nie je iba 
poslušnosť vojaka, ktorý plní príkaz velite-
ľa, ale je to rozhodnutie počúvať Boží hlas, 
ktorý nás naviguje na ceste životom. Byť 
poslušný Bohu, znamená prijať rozhodnu-
tie, že sa budem riadiť pokynmi „Božieho 

GPS“ – Božieho Slova, ktoré mi udáva smer môjho putovania životom. 
Ak sa však rozhodujeme sami a vyberáme si vlastnú cestu, musíme počítať s tým, 

že sa mení cieľ cesty a musíme počítať aj s následkami našich zlých rozhodnutí. Kiež-
by sme si vždy volili poslušnosť Božiemu navigovaniu. 

Mgr. Viliam Solárik 
zb. farár Rožňava 

  

Vtipy 
   

Príde Dežo na spoveď a hovorí: 
- Pán farár, ukradol som v butiku sa-
ko. 
- Tak to oľutuj, Dežo. 
- Ľutujem, že som neukradol aj noha-
vice. 
---------------------------------------------- 
Mojžiš po zostupe zo svätej hory sa 
prihovára k svojmu národu: 
- Milí židia, mám pre vás dve správy. 
Jednu dobrú a jednu zlú. Tá dobrá je, 
že po náročných bilaterálnych rokova-
niach s Bohom som skresal navrhova-
ných 20 prikázaní len na 10 a tá zlá je, 
že nezabiješ a nescudzoložíš je tam. 
---------------------------------------------- 
Jedného dňa v raji si Adam sťažoval 
Bohu, že mu je smutno, nech mu nie-
koho pošle. Boh povedal: "Mohol by 
som ti stvoriť ženu." 
"A to je čo?" pýta sa Adam. 
"To je také krásne, milé, pracovité, 
poslušné, inteligentné, vtipné, zábav-
né, nežné a sexy stvorenie, ktoré ti 
bude vždy robiť, čo ti na očiach uvi-
dí." 
"To je skvelé, a koľko by to stálo?" 
Boh počíta: "Jednu ruku, jednu nohu a 
oko". 
"Tak veľa?!" Zhrozí sa Adam. 
"No, ... a čo by si tam mal za jedno 
rebro!?" 
---------------------------------------------- 
Rozprávajú sa duše v raji: 
"Aká bola posledná veta, ktorú si po-
čul na zemi?" 
"Bol to hlas mojej ženy." 
"A čo povedala?" 
"Keď ma na chvíľu pustíš k volantu, 
budeš úplný anjel." 
---------------------------------------------- 
Mamička sa pýta 10 ročného syna, čo 
sa učili na náboženstve. Chlapec ho-
vorí: 
- No, pán farár nám hovoril o tom, ako 
Boh vyslal Mojžiša za nepriateľské 
línie na záchrannú misiu, ktorá mala 
vyviesť Izraelcov z Egypta. Keď sa 
dostal k Červenému moru, nechal 
svojich ženistov urobiť pontónový 
most a všetkých dostal na dru-
hú stranu. Potom vysielačkou požiadal 
veliteľstvo o leteckú podporu. Ich 
bombardéry vyhodili most do vzduchu 
a misia bola splnená. 
- Naozaj? Toto vám hovoril pán farár? 
- No, nie presne. Ale keby som ti to 
povedal tak, ako to povedal on, neve-
rila by si mi. 

Nové podobenstvo 

Keď aj ja som lekárom 

...pretože od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví, od proroka až po 
kňaza všetci sa dopúšťajú klamu. A ľahkomyseľne liečia rany môjho ľudu. Hovo-
ria: Pokoj, pokoj! Ale niet pokoja! Jer 6,13-14 

Keď si prečítate takéto slova, musí vám hneď napadnúť, že ak o nich hovorí farár, 
musí špiniť do vlastných radov. Je to o vine tých, ktorí druhých vedú, teda aj o mojej 
vine. Celá 6. kap. hovorí o súde nad Jeruzalemom v čase, keď sa blížili babylonské 
vojská. Pán Boh vyčíta vyvolenému Božiemu ľudu samý útlak, slovo Hospodinovo 
mali na posmech a necítili stud ani hanbu. Celé to obdobie je časom, keď pohár Božej 
trpezlivosti pretiekol a Jeremiáš iba oznamoval súd, lebo nebolo vidieť u ľudí poká-
nie. 

Ale okruh tých, ktorí nesú zodpovednosť za zlí stav našej spoločnosti sa dá jedno-
ducho rozšíriť. Zodpovednosť dnes nesú aj rodičia, krstní rodičia, presbyteri, učitelia 
náboženstva, vedúci modlitebného spoločenstva, muži i ženy... 

Ľahkovážne liečia rany môjho ľudu 
Pravdupovediac, toto je najťažšia vec v službe. Hriech na druhom človeku zbadáme 

skoro, ale liečiť ho je komplikovanejšie. Vyslobodiť toho človeka, pomôcť mu z toho 
von, je oveľa väčší problém. Všimnite si mnohé dnešné choroby. Ak máte problémy so 
srdcom, chrbticou, krvným tlakom, vylieči ich lekár jednou tabletkou? Liečba je zdĺha-
vá a niekedy nemá konca kraja. Tabletky berieme do smrti a k tomu patria pravidelné 
kontroly u lekára. 

Duchovné choroby chceme liečiť inak. Jedna návšteva, jedno napomenutie či 
upozornenie človeka na hriech a konštatujeme: Ja som mu povedal a on sa nekajá 
ani s tým neprestal. Alkoholikovi povieme: Prestaň piť! Myslíte si, že je už zdravý? 

Liečiť ho znamená venovať sa mu dlhší čas, starať sa o človeka, pomáhať mu do-
stať sa z otroctva hriechu. Navštevovať, rozprávať, kontrolovať. Všetko je to dlhodobá 
starostlivosť. Aj pri lekároch je zlé, keď svoju prácu berú ľahkovážne. Stále počúvame: 
zanedbali liečbu, nevšimli si, nepostrehli príznaky... Ich ľahkovážnosť vedie ku kom-
plikáciám a niekedy aj  k smrti. 

Z duchovného pohľadu je to ešte závažnejšie. Ľahkovážna liečba znamená pre 
toho človeka večnú smrť. Čo by sme teda mali robiť? Mali by sme viac burcovať, 
ako hovoriť, že je všetko v poriadku. Viac napomínať a nehovoriť, čo chcú ľudia po-
čuť. A určite nehovoriť pokoj, keď niet pokoja. 

Stávame sa tak falošnými prorokmi a potom súd nad nami bude ťažký. 
JP 
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Slová, ktoré sa oplatí vysloviť! 
 

Matúš 6,9-13: „Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľov-
stvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny 
naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľov-
stvo i moc i sláva na veky. Amen.“ 

Moji drahí a milovaní, čo robíte radšej? Počúvate, alebo rozprávate? Zopár zaujímavosti: Človek v priemere za 
deň povie 4800 slov, no iné údaje hovoria, že pri ženách je to dokonca až 20 000 slov a pri mužoch okolo 7 000 slov. 
V priemere za minútu, ak rozprávame s prestávkami, povieme asi 80-100 slov, ak sa ale veľmi snažíme, dokážeme 
ich povedať až 300 či 400. Priemerné dieťa vo veku 3-4 rokov sa denne opýta okolo 450 otázok. Reč je naším najzá-
kladnejším komunikačným kanálom. Oproti tomu, počúvať dokážeme podstatne menej. Už dnes sa hovorí, že človek 
je schopný aktívne počúvať nejakých 15-20 minút, a ten čas sa skracuje. Kvôli rôznym veciam, ale jednou z nich je aj 
to, že sa stráca hodnota slova a naše vedomie a podvedomie nás automaticky chráni tým, že pri nepodstatných slo-
vách (aspoň v danej chvíli pre nás nepodstatných) vypína.  

Modlitbu Otčenáš odovzdal Pán Ježiš učeníkom ako určitý vzor modlitby.  
A predsa, zdá sa nám veľakrát, akoby zovšednela. Dokonca z úst dnešnej generácie počujeme, že sa ju nepotre-

bujú modliť. Že jej zmysel sa stráca a oni sami dobre vedia, čo majú v modlitbe povedať. Stala sa pre nich opakova-
nou básničkou, ktorej slová strácajú význam. A možno podobne to cítime vo vzťahu k nej aj my. Je pre nás zastara-
lá.  

No úprimne, uprostred všetkej tej záľahy slov, ktoré cez deň vypovieme, koľkokrát zaznejú slová modlitby Otče-
náš? Myslím si, že jeden z hlavných dôvodov spočíva v tom, že už neprisudzujeme tejto modlitbe úlohu, ktorú má 
v našom živote plniť – ona totiž nie je len nejakým príkladom a vzorom modlitby, je návodom k modlitbe 
a k tomu, ako by mala modlitba vyzerať.  

Obsahuje všetko, čo je dôležité pre život človeka v časnosti, ale aj vo večnosti. Zahŕňa to, čo si máme od Pána 
Boha ako svojho Otca žiadať a čo Mu máme v modlitbe predkladať. Pán Ježiš ju neodovzdal učeníkom len preto, 
aby sa v niečom líšili od svojich súčasníkov, ale aby im sprostredkoval nádheru vzťahu s nebeským Otcom. Odo-
vzdáva im aj nám v nej vzácne a dôležité poznanie, a totiž, že Pán Boh je naším Otcom, milujúcim Otcom. Mô-
žeme k Nemu prichádzať v tejto dôvere. Môj Stvoriteľ, môj Sudca, môj Pastier, môj Vodca, a vlastne akékoľvek 
ďalšie meno Mu prisúdime, je mojím Otcom. A toto oslovenie je zároveň vyjadrením môjho vzťahu k Nemu. Je vy-
jadrením mojej dôvery, úžasu nad Jeho konaním, ale aj pokory, poslušnosti, odovzdanosti. 

Prosby modlitby Otčenáš nás zasa vedú, tak, ako viedli aj učeníkov, k poznaniu samých seba. Poukazujú na 
našu hriešnosť, slabosť, závislosť na Pánu Bohu.  Každá jedna z týchto prosieb hovorí o našej túžbe, ktorá vyslovená 
s očakávaním, vystupuje v modlitbe k nebesiam v dôvere, že náš Otec počúva – a že nám venuje viac, ako len 15-20 
minút svojho času. 

Práve záver modlitby Pánovej je potvrdením našej viery, vyznaním našej nehodnosti, ale tiež utvrdením 
a potvrdením, že pevne veríme a dôverujeme nášmu nebeskému Otcovi. Je dôkazom našej vďačnosti, že nebes-
kého Otca máme. A že Jemu patrí všetko – kráľovstvo, moc, sláva a s tým aj my sami.  

Úprimne, v ktorej našej modlitbe toto všetko vyslovíme naraz? 
Pán Ježiš odovzdal túto modlitbu nielen učeníkom, ale celej svojej cirkvi. Spája nás po celom svete uprostred 

všetkých našich stretnutí a obradov. Vedie nás k tomu, aby po celom svete zaznievala v nej túžba po Božom ko-
naní a Jeho prítomnosti v tomto svete.  

Aj v našej liturgii má svoje miesto. Ako nezastupiteľná súčasť pokázňovej modlitby či sviatosti Večere Pánovej 
i krstu svätého. Martin Luther v Malom katechizme poukazuje na to, že dôležitosť tejto modlitby spočíva v tom, 
aby sme uverili, že Pán Boh je náš Otec a my sme Jeho deťmi. Tiež hovorí, že jej slovami vyjadrujeme túžbu byť 
každodenne posväcovaní Božou prítomnosťou, žiť v plnosti Božieho kráľovstva tu na zemi plní moci Ducha Sväté-
ho a v poslušnosti sa podriadiť Božej vôli v našom živote. Tiež v nej vyslovujeme túžbu s prosbou, ale i vďakou 
prijímať všetky dobré Božie dary, vyznávame svoju nehodnosť v túžbe po odpustení, ale tiež prosíme o silu od-
pustiť iným. Prosíme, aby nás Pán Boh chránil a zachoval od všetkých pokušení a o silu vytrvať v nich a udržať si 
svoju vieru.  

Modlitba Pánova nie je len naučenou riekankou, ale je dobrým návodom, o čo všetko môžeme prosiť a za čo 
všetko môžeme oslavovať nášho Hospodina. Preto je dôležitou súčasťou života Cirkvi. Učí nás dôvernému 
a hlbokému vzťahu s nebeským Otcom. Je poznávacím znamením veriacich ľudí po celom svete a to i napriek 
tomu, že dnes už ju niektorí odmietajú. Jej sila je zakotvená v slovách Pána Ježiša: „Vy sa modlite takto:...“ NIE iba 
takto. ALE s týmto všetkým smiete prísť k svojmu nebeskému Otcovi a On vás vypočuje. Lebo Jemu patrí všetko.  

Moji drahí, pozývam vás k radostnému vyslovovaniu slov modlitby Pánovej. Nech jej modlenie sa je pre nás 
povzbudením našej viery a dôvery v nebeského Otca, ako aj upevnením nášho vzťahu s Ním. Vyslovovanie jej slov 
určite nebude zbytočné. 

Monika Beňová 



 

 

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

3.10.2021 18. po Svätej Trojici 

8:00 Drienovská Nová Ves   

9:30 Obišovce Pam. posvätenia chrámu 

11:00 Trebejov   

14:00 Suchá Dolina   

10.10.2021 19. po Svätej Trojici 

8:00 Kysak Amos 6, 1a. 4. 7; 1Tim 6, 6 - 19 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Lemešany   

17.10.2021 20. po Svätej Trojici 
Poďakovanie za úrody zeme 

8:00 Trebejov   

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

24.10.2021 21. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov   

9:30 Kysak Pamiatka posvätenia chrámu 

11:00 Obišovce   

25. - 29. 
10.2021 

Reformačný týždeň 18:00 Trebejov, Kysak,  
Drienovská Nová Ves 

Miesta upresníme 

31.10.2021 22. po Svätej Trojici 
Pamiatka reformácie 

8:00 Drienovská Nová Ves   

9:30 Obišovce + VP 

11:00 Kysak + VP 

1.11.2021 Pamiatka zosnulých 
Ekumenická pobožnosť 

9:00 Obišovce (Dom smútku)   

9:45 Kysak (Dom smútku)   

7.11.2021 23. po Svätej Trojici 

8.00 Trebejov Jer 14,7–10.19–22; 2Tim 4, 6 – 8. 16 - 18 

9:30 Obišovce Mládežnícke bohoslužby 

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Suchá Dolina   

14.11.2021 24. po Svätej Trojici 

8.00 Kysak Mal 3, 1 – 2a; 2Tes 3, 6 – 13 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

14:00 Lemešany   

21.11.2021 
25. po Svätej Trojici 

Nedeľa večnosti 
Posledná v cirkevnom roku 

8:00 Drienovská Nová Ves Jer 23, 1 – 6; Kol 1, 9 – 20 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

28.11.2021 1. adventná 
Začiatok cirkevného roka 

8:00 Trebejov Iz 2, 1 – 5; R 13, 11 – 14 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

5.12.2021 2. adventná 

8:00 Kysak +VP; Iz 11, 1 – 10; R 15, 4 – 13 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov +VP 

14:00 Suchá Dolina +VP 

12.12.2021 3. adventná 

8:00 Drienovská Nová Ves + VP; Iz 35, 1 – 10; Jak 5, 7 – 10 

9:30 Obišovce + VP 

11:00 Kysak   

14:00 Lemešany +VP 

19.12.2021 
8:00 Trebejov Detské bohoslužby 

9:30 Obišovce Detské bohoslužby 

11:00 Drienovská Nová Ves Detské bohoslužby 

4. adventná 
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