
 

 

Kde niet zjavenia, ľud sa zvrhne, blahoslavený však, kto zachová-
va ponaučenie. Príslovia 29:18 

 
...a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, 

sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu 
skrze Ježiša Krista. 1. Petra 2:5 

 
Pri knihe Prísloví ma vždy prepadnú nostalgické spomienky na 

môj študijný pobyt v USA, odkiaľ som potom nastúpil do Obišoviec. 
V cirkevnom zbore Nový život, kam som chodil, sa vždy v nedeľu 
večer stretávali chlapi, aby študovali Božie slovo. Viedol to jeden 
presbyter, u ktorého v garáži sme sa stretávali. Popíjali tú slabú ame-
rickú kávu, pofajčievali cigary a študovali Písmo. 
Bol to naozaj slávnostný deň a takáto sviatočná 
atmosféra k tomu jednoducho patrila. Boli to na-
ozaj výnimočné sviatočné chvíle. 

V Prísloviach čítame aj o tom, že ak nieto zja-
venia, ľud sa zvrháva. Zjavenie, niekde sa spomína 
aj vízia, je veľmi dôležité. Nebeský Otec sa nám 
zjavil, vyjavil v Pánovi Ježišovi. On je Boh. A keď 
čítame evanjeliá a dozvedáme sa, čo Pán Ježiš 
robil, hovoril a učil, vidíme konanie a učenie Boha. 
Ak by Pán Ježiš neprišiel na svet, nezachránil by 
nás od hriechu a smrti, ale tiež by sme nikdy nepo-
znali Boha. 

Víziu však môžeme prirovnať aj ku plánom 
domu, stavebným projektom. Ukazujú, ako bude 
dom vyzerať, keď bude dokončený. V dnešnej 
dobe máme jedinečné grafické možnosti a v počítačoch si vieme 
urobiť veľmi kvalitné vizualizácie, ktoré ukazujú finálnu podobu 
domu aj so zariadením, hoci na stavebnom pozemku ešte rastie tráva. 
Práve vízia krásneho, dokončeného a zariadeného domu pred očami 
ženie staviteľa do roboty. Usilovne pracuje, aby čo najskôr premenil 
obrázky na skutočnosť a mohol si užívať pohodlie nového domova. 

Práve vízia, takýto obraz bol aj na začiatku časopisu Pútnik. Ob-
raz, sen, túžba o tom, že náš rozsiahli cirkevný zbor bude môcť byť 
spojený časopisom. Obraz o tom, že každý člen zboru, aj taký, ktorý 
do kostola nechce, či nemôže prísť, bude mať prehľad o dianí v jeho 
cirkevnom zbore. Bude vedieť, čo sa podarilo, ale aj s čím zápasíme 

a čo plánujeme. Dočíta sa, odkiaľ a kam budeme v najbližšom čase 
putovať. Ale tiež si bude môcť pripomenúť ten konečný cieľ nášho 
putovania – nebeské kráľovstvo. 

V našom cirkevnom zbore sa podarilo mnoho dobrého. Možno 
sme sa viac sústredili na stavby a opravy. Mnohých spojila a hnala 
vpred vízia, predstava, že kysacký kostol nebude mať na strope fľaky 
z pretekajúcej strechy, trebejovský chrám nebude mať praskliny 
okolo stropu a v Obišovciach nám medzi lavicami nebude rásť tráva. 
Nové strechy, okná, podlahy. Krása. 

Nezabúdalo sa ani na duchovnú stavbu, spoločenstvo v chráme, či 
mimo neho. Budovať duchovnú stavbu je naozaj ťažké. Každý z nás 
je iný, tak ako kamene sú každý iný. Nie sme všetci rovnakí ako 

„ypor-ky“. Stavať z kameňov je naozaj zložitá 
práca. Dnes len obdivujeme veľkolepé historické 
stavby z kameňa, uznanlivo a s rešpektom hodnotí-
me prácu vtedajších majstrov. Práve tieto impo-
zantné stavby dokazujú, že každý kameň má svoje 
miesto. Rovnako aj v cirkevnom zbore má každý 
svoje miesto. Možno niektorým treba to miesto 
hľadať dlhšie. Možno niekto aj niečo skúšal 
v cirkevnom zbore robiť a slúžiť, no „nepasoval“ 
tam. To však neznamená, že niet pre takého člove-
ka miesta. Znamená to iba to, že treba hľadať ďa-
lej. S kameňmi je to zložité. Ale každý jeden sa 
využije. 
Som rád, že sa našlo viacero „živých kameňov“ 
v duchovnom dome obišovského cirkevného zbo-
ru, ktoré spojila vízia zborového časopisu a ktoré 

naozaj prinášajú obete, aby Pútnik pripravili, spracovali, vytlačili 
a rozniesli do každej schránky v našom cirkevnom zbore. Všetkým 
im patrí náš obdiv a poďakovanie. 

Vďaka patrí všetkým, ktorí si našli v duchovnom dome nášho 
cirkevného zboru svoje miesto, kde slúžia a prinášajú duchovné 
obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Ak také miesto ešte nemáš, 
nebuď sklamaný. Niekedy to nie je jednoduché. Si kameň, si origi-
nál. Modli sa a hľadaj ďalej svoje miesto, aby si mohol aktívne slúžiť 
v rodine Kristovej Cirkvi. Pán Boh ti skôr či neskôr zjaví, ako môžeš 
slúžiť. Nech vás Pán Boh požehnáva. 

Daniel Mišina 

Časopis Evanjelického cirkevného zboru v Obišovciach                 
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Viete... ako dnes vyzerajú židovské sviatky? 
 
Pre nás kresťanov, je história židovského náboženstva celkom dobre 

známa. Kresťanstvo vyšlo zo židovstva a tak niektoré sviatky máme 
veľmi podobné, až na to, že im sám Pán Ježiš dal iný dôraz. Zvláštnosťou 
Judaizmu je, že za tie storočia cez ktoré prechádzal, sa až veľmi nezme-
nil. Povinnosťou každého Žida je dodržiavať všetky „micvot“ – všetky 
náboženské predpisy, ktoré sa nachádzajú v Tóre, alebo sú talmudského 
pôvodu (Talmud je výklad Tóry). Celkom je to 613 prikázaní. Z toho je 
248 kladných (ako počet výbežkov v ľudskom tele) a 365 záporných (ako 
dní v kalendárnom roku). 

Židovský kalendár sa líši od nášho už tým, že má iný kalendárny rok 
ako my. Ten rozdiel  je v tom, že my počítame letopočet od narodenia 
Ježiša Krista, zatiaľ čo oni ich počítajú od stvorenia sveta. Rozdiel činí 
3760 rokov, to znamená, že židia majú v tomto roku rok 5774. Židovský 
kalendár je lunárny a riadi sa fázami mesiaca. To 
znamená, že židovské sviatky pripadajú každý rok na 
iný dátum, ako u nás veľká noc. Židovské mesiace 
majú 29 alebo 30 dní, čo činí do roka 354 dní. Zvyš-
ných 11 dní sa spája a raz za čas sa doplní do kalen-
dára ako 13 mesiac. 

Pre židov ostáva stále ako najdôležitejší sviatok 
„šabat“, teda sobota, sobotný deň. Je to už od stvore-
nia sveta, kde sa v 1. Mojžišovej píše, že aj Pán Boh 
odpočíval. Zmysel svätenia tohto dňa spočíva 
v zastavení každej práce, v odpočinku, zhromaždení 
a modlitbách. 

Už v piatok večer sa začína príprava, teda končia 
sa všetky práce, všetky aktivity, ako aj domáce práce. 
Jedlo je už uvarené a nachystané na sobotný deň. 
Niekedy bolo znesvätenie soboty smrteľným hriechom. Chápalo sa ako 
znesvätenie celého náboženstva a bohorúhačstvo. 

Sobota má pripomínať harmonický stav bytia, ktorý jestvoval na 
samom počiatku po stvorení, ale zároveň nám pripomína očakávanie 
budúcej harmónie v Božej blízkosti. 

Zákaz pracovať sa vzťahoval aj na sluhov, otrokov, náhodných hostí a 
aj na poľnohospodárske zvieratá. Počas šabatu sa otrok stal ľudskou 
bytosťou, ktorá mala takú istú dôstojnosť, ako jeho pán. 

Židovské vnímanie soboty vychádzalo z toho, že človek má pracovať 
na tejto zemi a má využívať pre svoj prospech všetko, čo mu práca priná-
ša, ale nesmie zabudnúť na to, že tieto schopnosti dostal od Boha. To 
znamená, že raz týždenne sa zriekne svojej aktivity, ako dôkaz, že si 
uvedomuje túto svoju závislosť na Bohu. 

Ako sa svätí šabat? 
Šabat sa začína v piatok podvečer zažíhaním sviec. Tieto sa musia 

zapáliť najneskoršie pol hodiny pred východom hviezd. Muži sú už vtedy 

väčšinou v synagoge, kde je slávnostná bohoslužba. Ženy sa zvyčajne na 
synagogálnej bohoslužbe nezúčastňovali, zostávali doma a dokončievali 
prípravy na prvú sabatovú hostinu. Najčestnejšou povinnosťou ženy bolo 
zapálenie sabatových svetiel. Ženy si po zapálení zakrývajú dlaňami oči, 
vyslovujú požehnanie a modlia sa modlitbu za blaho rodiny. Pri zapálení 
sviečok žena hovorí nasledujúce požehnanie: „Buď pochválený, Hospo-
dine, Bože náš, kráľ sveta, Ty, ktorý si nás posvätil svojimi prikázaniami 
a nariadil nám rozsvietiť sväté šabatové svetlo.“ Táto modlitba má súvis  
s Eviným hriechom, kedy zhaslo v záhrade Éden svetlo. Preto musia ženy 
naprávať to, čo Eva pokazila. 

Najdôležitejšie súčasti hostiny sú chlieb a víno – symboly darov 
zeme. Po návrate mužov zo synagógy sa začína domáca slávnosť. Po 
piesni žehná otec deti a chváli ženu, potom pozdvihne pohár a hovorí 
požehnanie nad  vínom, v ktorom pripomína, že Boh ustanovil šabat po 
ukončení stvoriteľského diela. Potom dostane každý z prítomných napiť a 

nasleduje obradné umývanie rúk a 
požehnanie chleba. Po večeri, ktorá 
by mala mať aspoň tri chody sa zvyk-
nú spievať piesne oslavujúce sláv-
nostný deň. Hostina sa potom končila 
modlitbou po jedle. 
Ranná bohoslužba sa v sobotu začína 
neskôr ako vo všedný deň. Má sláv-
nostnú atmosféru podfarbenú sláv-
nostnými nápevmi. Vyvrcholením 
bohoslužby je predčítanie príslušnej 
časti z Tóry. Po obradoch v synagóge 
nasleduje obed. Má rovnaký priebeh 
ako hostina v predvečer šabatu.  
Pravidlá šabatu, najmä o odpočinku 

a zákaze práce, sú veľmi prísne. No talmudskí mudrci, ktorí napríklad 
nepoznali elektrinu, nemohli a nevedeli predvídať všetko. Staré texty 
bolo treba interpretovať. Tak sa zo zákazu zapáliť počas šabatu svetlo, 
stal zákaz zapnúť vypínačom svetlo. S elektrinou súvisí napríklad použí-
vanie výťahu, ktorá ho dáva do činnosti. Takže s výkladom svätenia 
šabatu to môže dopadnúť aj tak: 

„Starý pán Goldstein sa na šabat vracia domov zo synagógy. Býva na 
šiestom pochodí a odhodláva sa vyjsť po schodoch peši, aj keď v jeho 
veku je to, samozrejme, dosť namáhavé. Na treťom poschodí mu dochá-
dzajú sily, a preto sa oprie o stenu. 

Vyjde susedka a pýta sa ho: 
Pán Goldstein, prečo nejdete výťahom? 
Dnes je deň odpočinku, zaznie odpoveď. 
 
Použité z prednášky Mgr. Romana Porubäna, seniora Tatranského 

seniorátu.  
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Starší kaplán medzi nami 

Na Kvetnú nedeľu tohto roku sme v kysackom kostole za účasti aj 
bratov a sestier rim.-katolíkov privítali vzácneho hosťa – staršieho 
kaplána Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. ŠTEFÁNIKA 
v Liptovskom Mikuláši, pplk. br. farára 
Viktora Saba. 

Ekumenická rada cirkví v SR zriadi-
la ústredie ekumenickej pastoračnej 
s l u ž b y  v  o zb r o j e ný c h  s i l á c h 
a ozbrojených zboroch, ktorej úlohou je 
duchovné zaopatrenie  vojakov 
v zahraničných misiách, ale aj rodin-
ných príslušníkov doma. Náš hosť je aj 
svedkom rozpadu mnohých vzťahov, 
ktoré sú spôsobené dlhým odlúčením 
od blízkych.  

Náš vzácny hosť plní úlohy medzi-
národnej vojenskej misie na juhu Afga-
nistanu v meste Kandahár. Slovenský 
camp je na leteckej základni, kde je asi 

28 – tisíc vojakov z koaličných jednotiek. Vykonávajú sa bohoslužby 
a prisluhuje Večera Pánova aj príslušníkom iných konfesií. Hymnou 
misijných jednotiek je pieseň z ES č. 638 „Pre Krista v boj zve strážny, 

vás Boží rytieri!“ Službukonajúci 
duchovní z rôznych cirkví sa striedajú 
po polročnej službe. Je to služba 
náročná a ťažká, pretože každú chvíľu 
hrozí raketový útok, ktorý oznamuje 
siréna, a vtedy je nutné okamžite sa 
ukryť. Prostredníctvom videoprojek-
cie z miest incidentov, nám priblížil 
rôzne situácie služby. Ako samovra-
žední útočníci sú aj malé dievčatá, 
ktoré sú tam menejcenné ako chlapci.    
Svoje pôsobenie v Afganistane ozna-
čil ako krásne misijné pole, keď po 
raketových útokoch aj neveriaci hovo-
ria „Chvála Bohu, prežili sme“. 

JJ 



 

 

 

Blahoželáme! 
 

1.7.2014 – 30.9.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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70 rokov 
Božena Čopová, Kysak 149 

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

Imrich Pivovarník, Obišovce 10 
Milan Straka, Kysak 363 

50 rokov 
Ján Ferenc, Kysak 70 

90 rokov 
Ján Šebák, Kysak 74 

60 rokov 
Emília Kuropčáková, Suchá Dolina 27 

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

⇒ Tábor pre deti bude 7. – 11. júla 2014 na Sigorde, pod názvom HRDINOVIA. 
Je určený pre deti od 6 do 12 rokov. Prihlášky už sú k dispozícii. 

⇒ Tábor dorastu a mládeže bude v termíne 30.júl – 3.august 2014 v Livove neďa-
leko Bardejova. Je pre dorast a mládež vo veku 11 - 99 rokov a jeho téma znie: BOJ 
O PREŽITIE! Prihlášky už sú k dispozícii. 

⇒ Ak nám dá Pán Boh síl a zdravia, radi by sme tohto roku urobili zborový dvojdňo-
vý výlet. Po brigádach v Kysaku nejaký oddych padne vhod. Uvidíme, čo sa podarí 
vybaviť. Plán by bol niekedy na september, alebo začiatok októbra. Mal by byť spojený s návštevou nejakého cir-
kevného zboru. Bližšie informácie spresníme neskôr.  

65 rokov 
Imrich Čop, Kysak 307 

Ľudmila Petríková, Drienovská Nová Ves 159  

80 rokov 
Anna Hajduková, Kysak 131 

75 rokov 
Márie Gaľová, Trebejov 69 
Emília Kollárová, Kysak 85 
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O výzve na dobrodružstvo! 
 
Raz za polrok v našom krásnom časopise nájdete článok o nás. Ako sa mládež vybrala 
s konfirmandmi kdesi na víkendovku. Zažiť zábavu, lepšie sa pripraviť na konfirmačnú skúšku 
a viac spoznať nášho milujúceho Pána Boha. Aj teraz tomu nebolo inak. V piatok sme sa zobrali 
a vyrazili sme do Košíc. Bolo nám spolu veľmi dobre. Program sme mali pestrý, jedlo vynikajúce 
a partia sme boli tiež na jednotku. Rozprávali sme sa o tom, ako Pán Boh môže zmeniť naše živo-
ty, dať nám stratenú hodnotu a očistiť nás. Ale dnes chcem napísať ešte aj o čomsi inom... 

Pri desiatom výročí Pútnika som si uvedomila, aký dosah časopis má. Koľkí ľudia zo zboru ho čítajú a tešia sa z neho. A preto dnes 
nechcem písať iba premilú správu o víkende. Rada by som napísala čosi viac. Víkend je veľmi málo na spoznávanie Pána Boha a na 
skamošenie sa s mládežou. Podporte, či poštuchnite svoje deti, vnúčatá, nech k nám prídu častejšie. Na mládež, či na dorast. Niekedy im 
chýba trocha odvahy, hoci nerozumiem prečo, lebo my ich naozaj nebijeme, ani nič podobné ☺. Skúste ich ako my, každý týždeň 
„otravovať“ s našimi stretnutiami. A mladí, nenechajte sa toľko núkať od nás a od vašej rodiny, príďte aspoň pár týždňov za sebou 
a uvidíte, aká s nami môže byť sranda. Nechceme nikoho posudzovať a odsudzovať. Chceme sa kamarátiť a ukázať vám, čo všetko sme 
s Pánom Bohom už zažili, a že život s ním je poriadne DOBRODRUŽSTVO... 

A to ma privádza k poslednej časti. Čo tak skúsiť letný dorastovo-mládežnícky tábor. Tento rok za bezkonkurenčných 30 Eur. Tí, čo 
ste s nami už boli si iste pamätáte, že to boli najlepšie 
dni leta a máte super spomienky. Tí, ktorí ste s nami 
ešte neboli, máme veľmi radi nových ľudí a za seba 
môžem povedať, že na mládež chodia takí super ľu-
dia, ktorí ma majú veľmi radi a zaujímajú sa o mňa. 
Takými kamarátmi chceme byť aj pre teba. Takými 
kamarátmi chceme byť aj pre vaše deti. Takými ka-
marátmi chceme byť aj pre vaše vnúčatá. 

Úprimne vás všetkých prosím, dajte nám 
a v prvom rade Pánu Bohu šancu zmeniť váš život. Je 
to zážitok a dobrodružstvo na nezaplatenie. 

Teším sa na vás! (i celý tím) 
PS: Ockovia, dedkovia, babky a mamky, dajte 

prosím tento článok do rúk vašim vnúčatám a deťom 
nech si ho prečítajú. ☺ 

PS2: Erik Macko povedal, že ho pod článok mô-
žem podpísať tiež. ☺ 

 
Mládežníčka Julka a dorasťák Erik 

Mládežnícke okienko :-) 

Čaute deti!!!  

Dúfam, že školský rok ste si naplno užili aj so všetkými písomkami a skúšaniami v škole alebo so všetkými hrami v 
škôlke ☺. A dúfam tiež, že vaše hlavičky zvládnu ešte jednu vedomostnú aktivitu.  
Užite si lúštenie tajničky (mladším možno bude treba pomoc mamky, ocka, babky, dedka alebo staršieho súrodenca 
☺) a prajeme vám veľa krásnych prázdninových zážitkov! 

Učeník, ktorý zaprel Pána Ježiša  
Goliáš bol...  
Korytnačka po česky  
Historická kniha v Starej zmluve (pomenovaná podľa kráľovnej – židovky)  
Používame ho na česanie vlasov  
Na šitie používame ihlu a…  

Zariadenie, ktoré nepríjemne píska, keď sa do auta vláme zlodej  
Večer chodia správy, alebo inak povedané televízne…  
Záhrada, raj, kde žili Adam a Eva  
Zvieracia noha  

Pri športe potrebujeme veľa…  
Náš známy športovec Martin Kližan hrá…  
Jedovatý ťažký kov (Plumbum)  
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Tak si to predstavte... V týchto dňoch uplynulo 10 rokov od chví-
le, keď ste náš časopis po prvýkrát našli vo svojich poštových schrán-
kach. Neuveriteľné, ako ten čas letí. Rozhodol som sa teda, že napí-
šem pár slov o tých 10-tich rokoch, ale aj o tom, ako časopis vzniká: 

Zborový časopis pútnik teda po prvýkrát vyšiel na jar v roku 
2004. Odvtedy vychádza pravidelne každoročne v štyroch vydaniach. 
Prvé číslo vychádza vždy tesne pred Veľkou Nocou, druhé pred 
prázdninami, tretie koncom Septembra a posledné štvrté tesne pred 
Vianocami. Začínali sme na šiestich stranách. Postupne pribúdali 
rôzne pravidelné aj nepravidelné rubriky, a v súčasnosti už časopis 
vychádza pravidelne na deviatich stranách (toto číslo je výnimkou, 
potvrdzujúcou pravidlo... nejako sa mi to tu všetko nepomestilo ☺). 
Medzi pravidelné rubriky patria:  

- úvodník - tu nám prispievajú zamyslením väčšinou farári, ale aj 
iní ľudia zväčša mimo nášho zboru. 

- oznamy - slúžia na informovanie členov nášho zboru 
- blahoželáme - tu si pripomíname okrúhle výročia jednotlivých 

členov nášho zboru 
- viete o tom že... - v tejto rubrike brat farár rozoberá zaujímavé 

témy týkajúce sa našej cirkvi, viery a histórie 
- mládežnícke okienko - je to stránka, kde nás naši mládežníci 

informujú o svojich aktivitách 
- detský kútik - súťažná rubrika pre tých najmenších, úspešní rieši-

telia sú odmeňovaní nejakou drobnosťou 
- kvíz pre dospelých - toto je pre zmenu súťažná rubrika pre dos-

pelákov, aj tí sú odmeňovaní 
- stretnutie s Bohom... - rubrika, v ktorej sa členovia nášho zboru s 

nami delia o svoje osobné svedectvá viery 
- čítam - čítaš - čítame... - tu prinášame krátke recenzie na zaují-

mavé knihy s kresťanskou tematikou 
- rozhovor - samotný názov rubriky napovedá, o čo tu ide, začali 

sme rozhovormi s funkcionármi nášho zboru a potom sme pokračova-
li farármi a inými zaujímavými ľuďmi mimo nášho zboru 

- rozpis služieb Božích - tu informujeme členov nášho zboru 
o tom, kde a kedy budú služby Božie, ale aj iné aktivity zboru 

Okrem pravidelných rubrík prinášame reportáže z akcií nášho 
zboru a snažíme sa vždy prispieť aj nejakým duchovným slovom. 

Postupne sa menil aj vzhľad nášho časopisu.  
Takto vyzerala titulná strana prvého vydaného čísla: 

Ako vyzerá v súčasnosti, zistíte, keď sa pozriete na prvú stranu 
tohto čísla ☺. 

Náklad nášho časopisu je 220ks. Tie sa distribuujú do jednotli-
vých fílií v takomto množstve: 

- Kysak - 90ks 
- Obišovce - 35ks 
- Trebejov - 30ks 
- Drienovská Nová Ves - 25ks 
- Lemešany a Suchá dolina - do 10ks 
Zostávajúce kusy slúžia na rozdanie hosťom a ľuďom mimo náš-

ho zboru pri rôznych príležitostiach. Po pár kusoch je niekedy k dis-
pozícii aj v kostoloch pri vchode, kde si ich môžete zobrať. 

Zborový časopis je tiež umiestňovaný v elektronickej podobe na 
internetovej stránke nášho zboru www.lutheran.sk, kde si ho môžete 
stiahnuť a prečítať. Sú tam všetky čísla nášho časopisu, takže sa mô-
žete kedykoľvek vrátiť ku každému číslu. 

 
Ako časopis vzniká: 
Každé číslo začíname tým, že sa zhruba mesiac pred jeho vyda-

ním stretne redakčná rada. Redakčná rada má 5 členov, vrátane jed-

ného zástupcu mládežníkov. V súčasnosti sme v redakčnej rade: ja, 
brat farár, Dušan Kosturko, Beáta Székelyová a Mimo Richtarik. 
V minulosti boli tiež v redakčnej rade brat farár Mišina, za mládežní-
kov Julka Gallová, a úplne na začiatku aj Marek Mižišin. Mareka 
som pri prezentácii na slávnostných službách Božích pri príležitosti 
10. výročia nášho časopisu zabudol spomenúť, lebo v čase jeho pôso-
benia som ešte pri výrobe časopisu nespolupracoval. Ďakujem tým, 
ktorí ma na to upozornili a Marekovi sa ospravedlňujem. Takže na 
stretnutí redakčnej rady sa to všetko takpovediac „varí a pečie“. Tu si 
stanovíme presnú štruktúru nového čísla. Určíme, o čom sa bude 
v jednotlivých článkoch písať a určíme tiež, koho konkrétne požiada-
me, aby nám každý konkrétny článok napísal. Určíme si konkrétne 
úlohy a stanovíme potrebné termíny. 

Následne oslovujeme prispievateľov s prosbou, aby nám články 
v požadovanom termíne napísali. S blížiacim sa termínom čakám na 
jednotlivé príspevky. Keď mám príspevky skompletované, začínam 
pracovať na grafickej úprave časopisu. „Surový“ časopis posielam na 

(Pokračovanie na strane 6) 

Sme s vami už desať rokov 



 

 

6 2/2014 

korektúru. V minulosti mi korektúru robil brat farár Mišina, 
v súčasnosti ju robí Zuzka Brozmanová. Po korektúre je predloha 
časopisu hotová. Nasleduje samotná tlač. V minulosti to bola veľmi 
strastiplná časť výroby časopisu. V úplných začiatkoch sme s tým 
chodili „kade-tade“ v snahe urobiť to čo najlacnejšie. Neskôr sme už 
mali vlastnú kopírku. Tá však už mala svoje najlepšie roky za sebou 
a záviselo to od toho, ako sa „vyspí“. Niekedy to išlo dobre 
a inokedy priam zúfalo... Pamätám si niektoré kopírovačky aj do 
tretej v noci a pamätám si, keď som mal kopírku počas jedného kopí-
rovania 4 krát rozobratú. Pred dvoma rokmi sme však zakúpili pre 
tento účel úplne novú tlačiareň. Odvtedy je to naozaj radosť robiť... 
☺ Po vytlačení celého nákladu je ešte potrebné väčšie hárky (A3) 
preložiť a jednotlivé kusy poskladať. Tu mi v poslednom období 
výdatne pomáha Vierka Richtariková. Nasleduje distribúcia do jed-
notlivých fílií a tam už ochotní členovia zboru roznášajú časopisy do 
jednotlivých domácností. 

Keď som už začal menovať konkrétnych ľudí, tak by som ešte rád 
spomenul aj ostatných, ktorí sa na výrobe časopisu podieľajú. 

Niektoré pravidelné rubriky nám pravidelne pripravujú tí istí 
ľudia. Patrí im za to veľká vďaka. Konkrétne: 

oznamy - brat farár 
blahoželáme - Vierka Richtariková 
viete o tom že... - brat farár 
detský kútik - Zuzka Brozmanová 
rozhovory - Dušan Kosturko 
rozpis služieb Božích - brat farár 
Vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí prispeli svojím článkom do 

časopisu hoci aj len jediný krát. Vy všetci tvoríte obsahom svojich 
článkov „dušu“ nášho časopisu. 

Napokon treba spomenúť aj tých, ktorí roznášajú časopis do do-
mácností. Priznám sa, že o všetkých ani neviem. Tak teda nebudem 

menovať, ale patrí im všetkým vďaka. 
Nejako som sa rozpísal, tak na záver iba v krátkosti dve myšlien-

ky: 
Časopis Pútnik je ukážkový príklad toho, ako sa dá tímovo praco-

vať aj v malom cirkevnom zbore na pomerne rozsiahlom projekte. 
Áno, hovorím o časopise. Ono keď je to už hodené v poštovej 
schránke, tak nezainteresovanému to pripadá ako pár listov potlače-
ného papiera. Je však za tým veľké množstvo práce veľkého tímu 
ľudí. Taký rozsiahly projekt by nikdy nemohol fungovať na jednom - 
dvoch ľuďoch. A tak by som chcel tento priestor využiť na to, aby 
som poďakoval všetkým vám, ktorí sa na výrobe časopisu akokoľvek 
podieľate, alebo ste sa v minulosti podieľali. Zároveň vás chcem 
všetkých povzbudiť, aby ste sa nebáli a nehanbili do časopisu pri-
spievať aj v budúcnosti. Časopis je priestor pre vás všetkých. Ak 
máte nejakú myšlienku, ktorú by ste chceli dať na papier, urobte to 
a dajte nám vedieť. Nikoho neodmietneme, naopak, potešíme sa. 

No a ešte druhá vec, ktorú by som rád záverom: Brat farár mal 
pred nejakým časom takú kázeň, kde sa zamýšľal nad tým, ako oslo-
viť tých ľudí, ktorí si ho v Nedeľu do kostola neprídu vypočuť. Vte-
dy som myslel na to, že práve časopis je prostriedkom tejto misie. 
Tým, že sa dostáva bezplatne do schránky každého nášho evidované-
ho cirkevníka, má veľký potenciál osloviť aj tých z vás, ktorí sa na 
ceste viery zatiaľ hľadáte. Časopis vás pravidelne informuje o tom, 
že nie sme skupinka nejakých fanatických „suchárov“ ktorí sa stretnú 
v Nedeľu na jednu hodinu pri Bohoslužbách, ale že konáme rôzne 
iné aktivity, že sa stretávame v rôznych spoločenstvách a že sa vieme 
aj celkom normálne zabaviť. Tak teda, neváhajte a príďte medzi nás! 
Život s Bohom je oveľa lepší, ako bez Boha. Ja o tom niečo viem... 

A celkom na záver chcem nášmu časopisu zaželať ďalších úspeš-
ných 10 rokov. Vám, naším čitateľom, chcem zaželať veľa inšpirácie 
a povzbudenia pri jeho čítaní. 

-ms- 

(Pokračovanie zo strany 5) 

Desať rokov putovania Pútnika 

V Svätodušnú nedeľu sa  Ev. a.v. kostol v Obišovciach 
zaplnil trocha viac ako inokedy, skoro ako na Vianoce. 
V očakávaní návštevy bývalého bra-
ta farára Daniela Mišinu ho prišli 
pozdraviť členovia domáceho zboru. 
Poslúžil nám zvesťou Slova Božieho 
a mohli sme sa s ním stretnúť tiež na 
posedení pri káve a vynikajúcich 
zákuskoch zo zlatých ručičiek našich 
s p o l u č l e n i e k ,  s p e v á č o k 
a presbyteriek zboru. Toto všetko sa 
udialo na počesť 10. výročia vydáva-
nia časopisu Pútnik. Názov bol od-
vodený z toho, že sme pútnici a stále 
za Pánom putujeme až do večnosti. 
Úvodné slovo povedal domáci brat 
farár Jaroslav Petro a privítal brata 
farára Mišinu, spoluzakladateľa Pút-
nika spolu s bratom dozorcom Jánom 
Brozmanom. Celé služby Božie od-
bavovali spoločne, tak ako pred nie-
koľkými rokmi. Aj zborový spevokol 
putuje a aj ten má názov Pútnik. 
M e d z i  k r á sn y mi  p i e s ň a mi : 
„Hospodin je spásou“ a „Večné prí-
bytky“, zaznela báseň nášho brata 
seniora Ladislava Fričovského 
„Otvorené brány“, na oslavu Svätého 
Ducha. Pieseň číslo 178 „Príď Du-
chu Svätý, Bože Náš“, zaznela vzne-
šene a mohutne, ako hymna oslavy Ducha Svätého. V kázni 
z textu Listu apoštola Pavla Rímskym, z ôsmej kapitoly, brat 

kazateľ pripomenul, akí by sme boli všetci bez Ducha Sväté-
ho – bezduchí, bez Ducha, mdlí a bez života – ako zombíci. 

B u ď m e  v š a k  r a d o s t n ý m i 
a vznešenými kresťanmi, vďaka 
Svätému Duchu – a Ním naplnení. 
Nech sa to prejaví aj na našom živo-
te v cirkvi Pánovej. Po kázni zaspie-
vali aj naši milí mládežníci Miro 
Straka a Robo Marcinčo pieseň 
„Otvor mi oči Duch Svätý“. Nasle-
doval príhovor brata Mišinu k 10. 
výročiu vychádzania časopisu Pút-
nik, keď na jar v roku 2004 vyšlo 
prvé číslo. Brat Marián Straka infor-
moval prítomných o náplni a poslaní 
časopisu, o rubrikách a aktivitách 
zboru. Pútnik vychádza štyrikrát 
v roku a rozdáva sa: Kysak 90 ks, 
Obišovce 35 ks, Trebejov 30 ks, 
Drienovská Nová Ves 25 ks, a po 
pár kusoch do Lemešian a Suchej 
Doliny. Brat dozorca Brozman pri-
pomenul, že Pútnik vnáša do našich 
životov a sŕdc podnecujúceho Du-
cha Svätého a zaželal časopisu Pút-
nik Božie požehnanie do ďalších 
rokov práce. Pri doterajšom vydáva-
ní sa spotrebovalo 35 000 hárkov 
A4 papiera, čo predstavuje 168 kg. 
Na s l ed ova l a  Veče ra  P áno-

va, záverečná liturgia a odchod ku káve a zákuskom. 
JJ 
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Vznešené a nevšedné chvíle sme prežívali 25.mája 
2014, v 5. nedeľu po Veľkej noci, vo vyzdobenom 
Ev. a.v. chráme Božom v Obišovciach, kde bolo 
zorganizované stretnutie konfirmandov po 50 a viac 
rokoch. Z veľkého množstva /239/ konfirmandov sa 
ich zišlo vyše 110, ktorých privítal domáci brat farár 
Jaroslav Petro. V príhovore okrem iného povedal, že 
hoc sú zídení v pestrých odevoch, belobu konfirmá-
cie pripomínajú už len biele hlavy. Brat zborový 
dozorca Ján Brozman prirovnal život kresťanov vo 
viere v Boha k horolezcovi, ktorého istí lanom jeho 
spolulezec, a vďaka ktorému sa môže pokochať na 
krajinu z výšin aj na vás prítomných.  
Mohutným a dojemným predspevom „Vojdite plesaj-
me...“, keď zvlhlo nejedno oko, začali sa slávnostné 
služby Božie. Postupne sa spievali piesne z ES 260, 
512, 648, 355, 229. Spevokol „Pútnik“ obohatil 
slávnosť piesňami: „Haleluja“ /Mária Royová/ 
a „Vďaku Ti vzdávame“ /A. Dvořák/. Jubilujúca 
konfirmandka s. Alexyová predniesla príležitostnú 
báseň L. Fričovského „Konfirmandom po čase“. Na základe textu Zj. Jána 2,10 „Buď 
verný až do smrti a dám Ti veniec života“,  sa rozvíjala kázeň slova Božieho a aj príhovor 
pred Večerou Pánovou. Za prípravu milého stretnuta výročných konfirmandov sa domáce-
mu zboru poďakovala s. Štofanová. Na záver sa zaspievala hymna „Hrad prepevný je pán 
Boh náš“. 
Na spoločnom obede sa mnohí spolu spoznávali, keďže sa od konfirmácie nevideli. Diap-
rojekciou fotografií si pripomínali roky jednotlivých konfirmácií. 

JJ 

„Zlatá“ zlatá konfirmácia 

Ako v zlej rozprávke 

Kde bolo tam bolo. Takto by sa pokojne dalo začať rozprávanie 
o situácii v našej drahej cirkvi, aj keď milá rozprávka, ktorú by ste 
chceli povedať svojim deťom, by to nebola.  Nie je sa čím pochváliť. 
V rozprávkach je to vždy jednoduchšie, je v nich niekto dobrý 
a niekto zlý, a na koniec, ako to v správnej rozprávke býva, dobro 
nad zlom zvíťazí. V reálnom živote je to však trochu inak. Človek 
nie je len dobrý, pretože i ten najlepší robí chyby. A pravda je taká, 
že ani ten najhorší nerobí iba zlé veci, ale sem tam sa aj niečo dobré 
a užitočné pritrafí. Ale myslím, že to vie každý rozumný človek. Sme 
hriešni ľudia.  

Kritikou niekoho teda nezhadzujete a neodsudzujete celého člove-
ka, v podstate len potvrdzujete to, že je hriešny a nedokonalý 
a niekde v svojich rozhodnutiach robí chyby. Tomuto by sme mali 
predovšetkým v cirkvi rozumieť, pretože kde inde sa toľko hovorí 
o pokání, ľútosti, či napravení zla. Kto iný by mal chápať, že prijať 
kritiku a povedať po presvedčivých argumentoch, áno bola to chyba, 
napravme ju, ak nie niekto, kto žije s Bohom a Bohu patrí?  

Čím ďalej tým viac sa v našej cirkvi ozývajú hlasy nespokojnosti 
s tým, kam smerujeme a ako to v našich vzťahoch vyzerá. Nenapred-
ujeme, dusíme sa vo vlastnej šťave neprajnosti a hnevu. Je počuť 
kritiku na niektoré rozhodnutia vedenia našej cirkvi, je nespokojnosť 
s podivnými postupmi, ktoré zastrašujú a mnohým naháňajú strach, 
je nespokojnosť s manipuláciou, pri ktorej už vôbec nejde o hľadanie 
Božej vôle, ale vôle niektorých jednotlivcov. Je do očí bijúce neob-
jektívne narábanie s verejnou mienkou, jednostranné informovanie 
a podsúvanie klamstiev a poloprávd evanjelickej verejnosti.  

Nečudujte sa teda, že sa čím ďalej tým viac ozývajú ľudia, ktorí 
s takými spôsobmi nesúhlasia a mrzí ich, že to v cirkvi takto ide. 
Musím povedať, že to upozorňovanie začalo veľmi slušne a na gré-
miách, vo vnútri cirkvi s tým, aby sa tieto veci vyriešili tam 
a neťahala sa do toho verejnosť. Takto to malo aj byť. Ale toto nepo-
mohlo. Naopak sa zo strany vedenia cirkvi pritvrdil postup voči tým, 
ktorí sa nejakým spôsobom kriticky ozvali.  

Pred pár rokmi to boli Košice, pretože sa na synode niekto ozýval 
a nebolo to v súlade s vôľou predsedníctva. Všetko sa to začalo pre-
berať v Evanjelickom posli, až sa niektorí z vás pýtali, čo sa to v tých 
Košiciach robí? Čo sa tam deje, keď také veci čítame v novinách? 

Teraz sa rozvláča Bratislava a ak ste pozorne čítali posol, tak 

máte pocit, že tam niekto s tými majetkami narába, ako sa mu len 
zachce. (Len tak na okraj, dočítali ste sa niekde v tom našom periodi-
ku aj názor opačnej strany, nie len tej žalujúcej a obviňujúcej?) 

Senior v Gemerskom senioráte chce, aby sa delegáti na seniorátny 
konvent volili podľa cirkevnoprávnych predpisov a nakoniec skončí 
okydaný ako neschopný človek, ktorý si nevie robiť svoju prácu 
a preto nedostane súhlas k voľbe. Dotkol sa ľudí, ktorí majú blízko 
k vedeniu cirkvi. 

Iný senior, ktorý vzniesol námietku pri voľbách generálneho 
biskupa a povedal pred všetkými svoj názor, už dostal tak isto napo-
menutie, za inú vec. Samozrejme, ale každý vie že existuje zákon 
akcie a reakcie.  

Raz sa ozvala aj pani Kysacká, ktorá poisťovala cirkevný majetok 
z poisťovne Allianz a už jej predsedníctvo cirkvi zrušilo zmluvu, bez 
odsúhlasenia Generálnym presbyterstvom, bez akéhokoľvek povere-
nia, aby v tejto veci konali. Ale oni majú právo... 

Sami viete, ako to bolo a je aj pri našom bratovi dozorcovi. Jeho 
osobu očierňujú skoro v každom čísle Posla. Už bol aj „jezuita“, taký 
polovičatý evanjelik, ktorý sa rodeným lutheránom nevyrovná, už 
rozbíjal cirkev, už zavádzal a neviem čo všetko ešte. To je poďako-
vanie za službu cirkvi, ktorú robí.  

Tých prípadov je podstatne viac a už sa to nedá udržať len vo 
vnútri cirkvi. Mnohé z tých veci nám servíroval Evanjelický posol 
absolútne jednostranne a zaujato. Jediní neomylní a majúci absolútnu 
pravdu sú tí, ktorí môžu byť na stránkach každého čísla 
v Evanjelickom posli a ktorým sa uverejní úplne všetko neupravené 
a neskrátene. Vedia najlepšie, ako to bolo v Košiciach, ako to je 
v Bratislavskom zbore, ako to je na Gemery, ako to je 
v Obišovciach... 

Ak sa teda mýlia len tí, ktorí sa kriticky ozývajú a nikto z nich 
nemá pravdu, tak sa stalo reálne niečo, čo je možné iba v rozprávke. 
A to je, že naša cirkev má konečne vo vedení dvoch dokonalých 
a neomylných ľudí, ktorí robia všetko bezchybne a správne. Majú 
patent na pravdu a vedia rozlúsknuť každú jednu komplikovanú vec 
v našej cirkvi, dištriktoch, seniorátoch a zboroch. A my všetci sa 
môžeme tešiť z toho „požehnania“ ktoré v našej Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania je.  

 Jaroslav Petro 

 
Konfirmandom - po čase! 

 
Stojíte dnes znovu pred oltárom Božím, 
V spomienke na čas konfirmácie milý. 

Prichádzate s vďakou, zas svoj život vložiť 
Do rúk Toho, v ktorého ste uverili, 

 
Keď ste ako dietky Otca nebeského 
Sľubovali, svoju vieru vyznávali. 

Pán vás dosiaľ viedol, zachoval od zlého. 
Bol vám vašim Bohom v radosti i žiali. 

 
A tak vy teraz zišli ste sa znova, 
Čo aj zostarnutí, časom unavení, 

Započúvať sa zas do Božieho slova. 
S Večerou Pánovou zastať pri prameni, 

 
Ktorý občerstvuje, kriesi chuť i vôľu. 

Zmýva hriech, dodáva blahodarnej sily 
S Pánom Ježišom ísť, kráčať verne spolu, 
By ste s Ním žitia púť šťastne dokončili! 

 
Ladislav Fričovský 
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Milí dospeláci ☺ 
 

tentoraz sme si pre vás pripravili taký menší opakovací kvíz ☺. Pripomenieme si niektoré otázky, na ktoré ste odpovede už raz hľa-
dali pri vyplňovaní. Takže vám prajeme príjemné znovu-študovanie a hľadanie správnych odpovedí ☺ (kniha Sudcov, Skutky, 2. 

Mojžišova, Evanjeliá, Kazateľ) 

1. Ako zomrel vojvodca Sísera?  

2. Ktoré osoby z pohanov prestúpili k židovstvu?  

3. Koľko peňazí dostal každý pracovník v podobenstve 

o pracovníkoch na vinici?  

4. Ako sa predstavil Boh Mojžišovi?  

5. Ktoré nové prikázanie nám dal Ježiš?  

6. Kde je podľa kazateľa srdce bláznov?  

7. Prečo dal Boh ľuďom do sŕdc večnosť?  

8. V akom mesiaci vyviedol Hospodin Izraelcov z Egypta?  

9. Čo povedal Hospodin Mojžišovi z horiaceho kra, aby urobil ako 

prvé?  

čítam - čítaš - čítame... 

Evanjelium podľa Jóba 
 

Problém dobra a zla. Boh a diabol, medzi nimi človek. Je to vzťah 
založený na rovnici, kde konanie dobra sa rovná bohatstvu? Čo sa stane, 
keď odpoveďou na dobro bude iba ďalšie trápenie? 

Marek, Matúš, Lukáš, Ján. Štyria evanjelisti. Odrazu sa medzi nimi 
ocitá kniha s podobným názvom. Evanjelium podľa Jóba. V prvej kapito-
le Pastirčák objasňuje možný pôvod knihy Jób. Zaoberá sa odhadovaným 
časom vzniku a pôvodom textu. 

Príbeh jednoduchého človeka Jóba, ktorý je tu opísaný ako bezúhon-
ný, úprimný a bohabojný človek, ktorý sa stráni zlého. Tieto vlastnosti si 
zachoval aj napriek veľkému bohatstvu, ktoré vlastnil. 
Jób, ktorý žil príkladným životom, miloval Boha a ctil si 
ho. Odrazu príde o všetko. Dôvodom bola diablova úva-
ha, ktorú predostrel Bohu - veď ľahko je človeku konať 
dobro, keď je obklopený hojnosťou, no skús mu siahnuť 
na to najcennejšie, čo má a uvidíš, aká bude jeho reakcia. 
Myslíš, že aj vtedy ťa bude velebiť? „Boh svoju stávku 
so Satanom stavia na presvedčení, že človek je schopný 
byť dobrý nezištne, pre nič iné, iba kvôli dobru samotné-
mu. Metafora 'nebeskej stávky' naznačuje, že na to, aby 
sa človek mohol stať naozaj dobrým, potrebuje žiť vo 
svete, v ktorom sa 'žiť dobre' vždy nevypláca.“ (s.34) Jób 
príde nielen o svoj majetok, svojich sluhov, strechu nad 
hlavou a čo je horšie, prišiel aj o svojich synov a dcéry. 
Všetko sa to udialo v jednom okamihu, správy o strate sa 
dozvedel v rovnaký deň. „Môže byť požehnanie kliat-
bou? Môže byť kliatba požehnaním? Túto otázku nám 
text bude klásť znova a znova vždy v nových kontextoch, do ktorých nás 
jeho vývoj uvedie.“ (s. 27) 

Každá kapitola začína úryvkom príbehu z knihy Jób. Autor nám po-
skytuje celistvé rozprávanie z knihy, čím nám dáva dostatok času na 
premýšľanie. Potom máme možnosť prečítať si jeho výklad príbehu. 
Úvodnú časť knihy Jób nám Pastirčák približuje vysvetlením: „Úsporným 
jazykom vykreslí scénu, rozdelí ju na sféru neba a sféru zeme, uvedie na 
ňu tri hlavné postavy, potom stroho, rytmicky, schematicky v dvoch krát-
kych kapitolách vyrozpráva príbeh absurdného utrpenia spravodlivého 
človeka Jóba.“ (s. 23) 

Jób. Ako autor uvádza, v tej dobe patrilo medzi najpoužívanejšie 
mená. Celkom bežné, všedné. Za menom Jób však netreba vidieť vše-
dnosť. To bežné meno Jób v sebe skrýva možnosť, aby sme na jeho mies-

to dosadili seba. Aby sme sa ľahšie vžili do situácie, ktorej čelil Jób. 
Potom stojíme pred otázkou, ktorú Satan položil Bohu. Myslíš si, že Jób 
je dobrý zadarmo? A ako autor ďalej túto otázku rozvádza: „Čo teda 
miluješ, Ferko, dobro samotné alebo výhody, ktoré ti z neho ply-
nú?“ (s.34) 

Rajská záhrada. Adam, Eva a had. Had – predstaviteľ zla, príčina 
prvotného hriechu. Príbeh, ktorý je známy každému kresťanovi. Pomysel-
ný trojuholník, ktorého strany tvoria – človek, Boh a diabol. Autor tento 
známy trojuholník rozbíja jednoduchou otázkou: „Prečo Boh vpustil hada 
do svojho raja? Prečo Boh nezlikviduje Satana? Vieme si potom predsta-
viť podobu sveta bez hriechu?“ Autor nakoniec svoje otázky zhrnie do 

jednej stručnej, no zásadnej otázky: „Ako by vyzeral ves-
mír, v ktorom by nebolo miesto pre Božiu radu, kde by Boh 
panoval ako absolútny monarcha?“ (s. 33) 
V texte často narazíme na autorove otázky. Otázky, ktoré 
vyplývajú z príbehu, alebo len také, ktoré sa autor nebojí 
položiť – priamočiaro a bez príkras. Otázky nás nútia spo-
maliť tempo čítania, spomaliť seba. Otázky, ktoré neslúžia 
ako rétorické formulky. Kladie ich svojim čitateľom tak, 
ako by sme si ich mali klásť i my. 
V knihe sa tiež vyskytujú hebrejské výrazy, ktoré autor 
prekladá. Výklad jednotlivých častí Jóbovho života vkladá 
do širších súvislostí, keďže mnohé názvy a pomenovania sú 
prepojené s významom. Ide o symboly, ktorými ľudský 
jazyk vyjadruje symboly a pocity. „Povieme: Boh je duch. 
Mohlo by sa zdať, že tu predsa len hovoríme o Bohu pria-
mo. Pri bližšom skúmaní však zistíme, že i v tomto prípade 
ide o symbol. Duch, hebrejsky ruach, znamená vietor či 

vanutie.“ Ako autor ďalej uvádza: „I v tomto prípade slúži fyzikálny jav 
vanutia vetra ako ikona – obraz nehmotnej reality.“ (s.132) 

Pastirčák nás prevedie príbehom, kde spravodlivého Jóba postihne 
nešťastie, ktoré si nezaslúži. Je príbehom, kde dobro bolo odmenené 
biedou a zúfalstvom. „Jóbov príbeh je príbehom o človeku. Každého z 
nás to v nejakej podobe, skôr či neskôr stihne: utrpenie, na ktoré nenájde-
me vysvetlenie – najťažšie zo všetkých utrpení.“ Spolu s autorom sleduje-
me jeho myšlienky, jeho úvahy i pochybnosti. Vidíme jeho horkosť a 
sklamanie, s ktorými sa obracia na Boha. Jeho život stáva sa i našim 
životom. Jeho neutíchajúci hlas, jeho otázky a pochybnosti nám pomáhajú 
nájsť pravdu. Čo sa stane, ak odpoveďou na dobro bude iba ďalšie trápe-
nie? Odpoveď je i v našom vnútri. 

Alena Belanová 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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Položili sme našim tohtoročným konfirmandom týchto 5 otázok: 
 

1. Čo ti dáva viera v Pána Boha ? 
 
2. Je pred tebou krok dospelosti, ako si predstavuješ svoj ďalší du-
chovný život? 
 
3. Ktorá pasáž z Božieho slova ťa najviac zaujala? 
 
4. Máš obavy pred konfirmáciou? 
 
5. Súčasťou tvojho konfirmačného sľubu bude vyjadrenie:   
„Sľubujeme vám, že pri tejto viere zotrváme a neopustíme ju. Bude-
me ju smelo vyznávať pred všetkými ľuďmi.“ 
Ako tomuto sľubu rozumieš? 

 
Nech sa páči, tu sú ich odpovede:  

 
 
1. Viera v Boha mi dáva nádej, lásku, duchovnú radosť, životný opti-

mizmus a premnoho milosti. Boh už vlastne všetko rozdal, lebo daroval 
celého Seba za mňa. Teraz je rad na mne, aby som Mu vrátil, čo som od 
Neho dostal. 

2. Svoj ďalší duchovný život si predstavujem aktívnym prístupom 
k Božiemu slovu, pravidelne sa budem zúčastňovať na službách Božích 
a budem sa zúčastňovať na mládežníckych aktivitách v cirkevnom zbore.  

3. Oslovilo ma Podobenstvo o štvorakej 
pôde, a chcel by som byť ako tá úrodná pôda 
v ktorej slovo Božie prinieslo úrodu a nie ako 
kraj cesty kde ľudia počuli o Pánu Bohu, ale 
aj tak si našli svoju cestu. 

4. Mám obavy z toho, že nebudem vedieť 
a urobím si hanbu. 

5. Pod týmito slovami si predstavujem to, 
že budem verný svojej viere a evanjelickej 
cirkvi a nikto má nepresvedčí, že jeho viera je 
tá jediná a pravá.  

 
1. Viera v Pána Boha mi dáva duchovný život 
a ochranu. 
2. Budem navštevovať spoločenstvo kresťa-
nov. 
3. J 2;1-11: Že v Pána  Ježiša  uverili učeníci, 
keď premenil vodu na víno. 
4. Áno, mam z toho, že zabudnem otázku. 
5. Tak, že som veriaci a budem konať a šíriť 
dobro, ku ktorému ma vedie moja viera. 
 
 

1. Viera v Pána Boha mi dáva veľa pozitívnych vecí, napr.: radosť, 
pokoj, životnú rovnováhu, nových priateľov a zážitky na stretnutiach či 
rôznych akciách a víkendovkách s mládežníkmi. S pomocou Pána Boha 
sa snažím viesť dobrý kresťanský život.  

2. Svoj ďalší duchovný život si predstavujem tak, že budem navštevo-
vať služby Božie, aby som bol neprestajne v komunikácií s Pánom Bo-
hom, ktorý ma bude viesť životom. 

3. „Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril 
končiny zeme; neustáva, neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť.“ 
Izaiáš 40;28. Tento výrok z Biblie pre mňa znamená, že náš Boh je vše-
mohúci, vševidiaci a nekonečne múdry. Vie 
o každom našom skutku, preto by sme mali 
konať len dobre. Treba to mať stále na pa-
mäti.  

4.Najväčšie obavy pred konfirmáciou 
mám z toho, že keď predstúpim pred toľko 
ľudí, budem v strese a nebudem vedieť 
vysloviť ani jedno slovo. 

5.Tým, že budem svoju vieru smelo 
vyznávať, znamená, že budem hrdý kresťan, 
svoju vieru budem šíriť okolo seba a zotr-
vám v nej po celý život. 

 
1. Viera v Pána Boha mi dáva zmysel života, nádej, lásku, duchovnú 

radosť a životný optimizmus. 

2. Po kroku dospelosti - konfirmácii, budem tak ako doteraz pravidel-
ne navštevovať chrám boží a snažiť sa dodržiavať Božie prikázania. 

3. Najviac ma oslovili verše: žalmy 1, 1-2. Blahoslavený muž, ktorý 
nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu 
posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho 
zákone rozjíma dňom - nocou. 

4. Áno mám, ale verím, že Pán Boh mi po-
môže. Najviac sa bojím, aby som si pamätal, čo 
som sa naučil za dva roky konfirmačnej prípra-
vy, a aby som nesklamal rodičov, starých rodi-
čov a krstných rodičov. 

5. Sľub, ktorý pri konfirmácii dám, sa budem 
snažiť vo svojom živote napĺňať. Nebudem sa 
hanbiť pred rovesníkmi v škole, ale sa budem 
s hrdosťou hlásiť k svojej viere. 

 
1. Viera v Pána Boha mi dáva veľa. Vďaka viere v Pána viem, že je tu 

niekto, kto nás má všetkých aj hriešnikov rovnako rád, a že nám všetko 
vždy odpustí a pomáha nám, keď to potrebujeme. 

2. Po skončení  konfirmácie ostanem aj naďalej v spoločenstve 
s Pánom Bohom, budem chodiť do kostola, navštevovať spoločenstvo 
veriacich, chodiť na výlety s mládežníkmi a pánom farárom. 

3. Najviac asi tá, v ktorej nám Pán Boh hovorí, že všetky sme jeho 
dietky, a všetkých nás miluje rovnako aj napriek všetkým hriechom, ktoré 

denne robíme. 
4. Obavy z konfirmácie samozrejme mám. 
Najviac asi z toho, že zabudnem nejakú odpo-
veď, ale aj z toho, že sklamem seba, ale aj 
Pána Boha. 
5. Po skončení konfirmácie budem aj naďalej 
veriť v Pána Boha, budem aj naďalej chodiť 
do kostola a nezanevriem v neho. Budem stále 
veriť, že aj napriek tomu, že ho nemôžeme 
vidieť, vieme, že existuje len jeden pán a to 
Pán Boh. 
 

1. Neexistuje pre mňa väčší dar ako večný život, ktorý mi Pán Boh 
ponúka len za vieru v neho. Pán Boh mi dal veľa priateľov, s ktorými sa 
môžem stretávať na mládeži, doraste, v škole a na ďalších podujatiach. 
Tiež viem, že keď budem veriť, dodržiavať Božie prikázania, žiť tak ako 
Boh chce, tak mi Pán Boh dá viac požehnania ako si môžem predstaviť.    

2. Narodil som sa do kresťanskej rodiny a navyše mám otca farára.  
Od narodenia som chodil do kostola na besiedku, dorast, mladež a na 
večierne. Okolo mňa bolo a stále je veľa veriacich ľudí, ktorých by som 
stratil, keby som medzi nich nechodil. Plánujem pokračovať v tom čo 
robím, a volať nových ľudí do spoločenstva a tiež k viere v Pána Boha. 

3. Strašne sa mi páči text z listu Židom 11,6. ,,Bez viery však nie je 
možné páčiť sa Bohu. Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že 
Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú.“ Cela tá 11. kapitola je o viere 
v Pána Boha. A tento konkrétny verš mi hovorí, že ak nebudem veriť 
v Pána Boha, tak sa nebudem páčiť Bohu, a keď sa nebudem páčiť Bohu, 
tak nemám nárok na kráľovstvo Božie, a ten kto nemá nárok na kráľov-
stvo Božie, tak ten bude trpieť až naveky. 

4. Áno, ale nie z konfirmačných otázok. Skúška sa skladá z 2 častí-  
histórie, o ktorej som veľa počul na besiedke a doraste, ale asi najviac mi 
pomohlo čítanie Biblie, ktorá to opisuje detailnejšie, a tiež knižky Verím 
a sľubujem, o ktorej  viem z kostola a konfirmácie. Ale obavy mám skôr 
z toho, čo sa mám naučiť naspamäť a čo budem vyznávať v kostole pred 
Pánom Bohom a pred ľuďmi. Je toho celkom dosť a navyše, ja sa nerád 
učím veci naspamäť. 

5. V sľube vyznávame, že budeme hlásať 
evanjelium ľuďom, ktorí o Bohu nič nevedia 
alebo tým, ktorí o ňom vedia, ale neveria 
v neho. A tiež, keď budeme v ťažkostiach, 
nezaprieme vieru v Pána Boha  ako Peter, ale 
naopak, začneme sa k Pánu Bohu modliť 
a necháme to na neho, lebo keď veríme, tak 
vieme, že on sa o nás postará, no keď neverí-
me a nechodíme do spoločenstva, tak pomaly 
ale isto sa Pánu Bohu strácame. Tak porušu-
jeme sľub, v ktorom vyznávame, že vo viere 
zotrváme. 

 
Tím redakčnej rady ďakuje konfirmandom za ich odpovede. 

Rozhovor s konfirmandmi 



 

 

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

6.7.2014 
3. po Svätej Trojici 

Sviatok Cyrila a Metoda 
Sviatok Majstra Jána Husa 

8:00 Kysak 2Kron 20,18-20; 1J 3,13-18 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

14:00 Suchá Dolina   

13.7.2014 4. po Svätej Trojici 

8:00 Drienovská Nová Ves 1M 50,15-21; R 8,18-23 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Lemešany   

17. - 20.7. Misijné dni VD   Liptovský Mikuláš   

20.7.2014 5. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov 1M 12,1-9; 1Pt 3,8-15 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

27.7.2014 
6. po Svätej Trojici 

8:00 Kysak 2M 14,8-10.15-31; R 6,3-11 

9:30 Obišovce   

Dištriktuálny deň VD 9:30 Martin Športová hala Podháj 

3.8.2014 7. po Svätej Trojici 

8:00 Trebejov 2M 16,2-3.11-18; R 6,19-23 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Suchá Dolina   

10.8.2014 8. po Svätej Trojici 

8:00 Drienovská Nová Ves Iz 2,1-5; R 8,12-17 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

14:00 Lemešany +VP 

17.8.2014 9. po Svätej Trojici 
8:00 Kysak Jer 1,4-10; 1K 10,1-13 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves +VP 

24.8.2014 10. po Svätej Trojici 
Kajúca nedeľa 

8:00 Trebejov +VP 

9:30 Obišovce +VP 

11:00 Kysak +VP 

31.8.2014 11. po Svätej Trojici 
Začiatok školského roka 

8:00 Drienovská Nová Ves Pr 4,10-14; R 1,16 

9:30 Obišovce   
11:00 Trebejov   

7.9.2014 12. po Svätej Trojici 
8:00 Suchá Dolina +VP 

9:30 Trebejov Pamiatka posvätenia chrámu 

14.9.2014 13. po Svätej Trojici 

8:00 Kysak Am 5,4-7.10-13; 1J 4,7-12 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Lemešany   

21.9.2014 14. po Svätej Trojici 
9:30 Obišovce 1M 28,10-19a; G 5,16-23 

14:00 Drienovská Nová Ves Misijne popoludnie 

28.9.2014 
8:00 Trebejov 1Kr 17,7-16; G 5,25-6,10 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   
15. po Svätej Trojici 
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