
 

 

Mali ste už niekedy zviazané ruky? Nemyslím povrazom, 
alebo putami, ale myslím na situáciu, v ktorej ste sa ocitli 
a nemohli ste nič urobiť. Nemohli ste zasiahnuť, nemali ste právo 
ovplyvniť situáciu, ktorá sa odohrávala pred vaším zrakom. Urči-
te to bolo veľakrát. Stále sa tomu obrazne hovorí: „Mal som zvia-
zané ruky.“ Oveľa horšie je to, keď môžete zasiahnuť a vyriešiť 
problém, ale zakazuje vám to nejaký 
predpis, pravidlo alebo zákon.  

Nedávno som počul o veľmi paradox-
nej situácii, ktorá sa stala na Slovensku. 
Cestou autobusom niekto z cestujúcich 
ukradol jednej pani peňaženku. Oznámila 
to vodičovi,  ktorý zareagoval veľmi 
šikovne. Nezastal už na žiadnej zastávke, 
ale s autobusom a všetkými cestujúcimi, 
medzi ktorými bol aj zlodej, prišiel pred 
policajnú stanicu. Keď však prišla poli-
cajná hliadka, musela všetkých cestujú-
cich prepustiť - aj so zlodejom, lebo bez 
súdneho príkazu nemala právo prezrieť 
osobné veci cestujúcich. Takže zlodej 
mohol s úsmevom na tvári a s cudzou 
peňaženkou vo vrecku v pokoji odísť pod 
dozorom polície z miesta činu. Tomu sa 
už hovorí mať zviazané ruky. 

O podobnom zviazaní rúk hovorí aj 
apoštol Peter kresťanom: „Neodplácajte 
sa zlým za zlé, ani zlorečením za zloreče-
nie“ Neodplácajte sa, aj keď máte mož-
nosť. Nepovedzte zlé slovo o človeku, 
ktorý na vás povedal veľa zlého. Odplatiť sa zlým za zlé možno 
nemáme vždy príležitosť, ale odplatiť sa zlorečením za zloreče-
nie máme možnosť vždy. Apoštol Peter však kresťanom veľmi 
zrozumiteľne a jasne zväzuje v tomto ruky. Neodplácajte sa ľu-
ďom zlým, aj keď vám ublížili. Zlým, teda aj zlým slovom.  

Veľmi zaujímavý je aj dôvod tohto zviazania. Ten, kto chce 

zdediť požehnanie, ho nikdy nezdedí za zlorečenie. A je jedno, či 
je to zlorečenie, ktoré ste vyslovili právom alebo neprávom.  

Zlorečenie však nie je iba nejaké preklínanie. To by bol veľmi 
povrchný výklad tohto slova. Zlorečenie je každé zlé slovo, ktoré 
vyjde z našich úst o inom človeku. Niekedy neúmyselne, inokedy 
veľmi cielene ako pomsta, či odplata našim vinníkom. Ak očaká-

vame požehnanie od Boha, tak aj z našich 
úst musí vychádzať požehnanie.  
Istý farár Flattich raz išiel navštíviť dom 
jedného svojho cirkevníka. Ale, ako to už 
býva, prišiel k dverám domu dosť ne-
vhod. Pred dverami sa mu dostal do uší 
rozhovor, v ktorom domáca pani so svo-
jou susedou nie veľmi lichotivým tónom 
rozprávala práve o ňom. Nechcel ich 
priviesť do rozpakov, a tak sa otočil 
a vrátil sa domov. Potom po svojej slu-
žobnej poslal tejto gazdinej chleba 
a múky v hodnote mzdy dennej práčky. 
Ona to však od slúžky nechcela prijať 
a hovorila, že je to omyl, pretože farárovi 
vraj nič neprala. Spolu so slúžkou sa teda 
hneď dostavila na faru, aby ten omyl 
vysvetlila. Na to jej Flattich povedal: „Vy 
ste si tú mzdu pri mne skutočne zaslúžili, 
lebo v celom mojom živote ma nikto tak 
dôkladne neopral, ako ste ma oprali vy so 
svojou susedou.“ 
Iste trochu humorná situácia, ale veľmi 
poučná a praktická. Za zlo by sme sa 

mali naučiť odplácať dobrom. Je z toho požehnanie, ktoré vráte-
né zlo nikdy nemôže vytvoriť. Ak teda chceme zdediť požehna-
nie, dobre vieme, čo máme robiť. Teória však požehnanie nepri-
náša. Nech sa nám teda v živote darí napĺňať slová apoštola Pet-
ra.  

Jaroslav Petro  

Časopis Evanjelického cirkevného zboru v Obišovciach                 
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Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak: 
žehnajte si, lebo na to ste boli povolaní, aby ste zdedili požehnanie. 

1Pt 3,9 



 

 

„V Kristovi sme mnohí jedno telo“ tento biblický citát bol mottom stretnutia 
veriacich evanjelického a.v. a rímskokatolíckeho vyznania z príležitosti sveto-
vého dňa modlitieb. Veriaci sa spoločne stretli v evanjelickom kostole v Kysaku 
8.3.2009 popoludní. Biblické texty a modlitby pre bohoslužbu pripravujú každý 
rok kresťanky z niektorej inej krajiny. Tento rok to boli ženy z Papuy Novej 
Guiney. Na úvod sme boli bližšie oboznámení o zemepisnej polohe, skladbe 
obyvateľstva, s politickým systémom, hospodárstvom, nerastným bohatstvom, 
kultúrnymi hodnotami a náboženstvom. Približne 96% obyvateľstva Papuy 
Novej Guiney sú kresťania. Na začiatku ekumenickej bohoslužby kresťanov 
oboch vierovyznaní privítala sestra Vereščáková. Biblické texty a modlitby 
čítali striedavo sestry a bratia z oboch cirkví, ktoré boli popretkávané spevom 
príležitostných piesní. Brat farár Valuš prečítal text zo Skutkov apoštolov    
4:32-35 a úvahou na prečítaný text poslúžil brat farár Petro. Na záver sme spo-
ločne odriekali modlitbu Pánovu „OTČENÁŠ“ a brat farár Valuš udelil všet-
kým prítomným požehnanie. Sestra Vereščáková poďakovala zúčastneným 

a vyslovila prianie, aby sme sa z príležitosti Svetového dňa modlitieb znova zišli o rok na ekumenickej bohoslužbe 
v rímskokatolíckom kostole. Finančná zbierka bude zaslaná do ústredia Slovenského výboru svetového dňa modlitieb. Finančné pro-
striedky budú použité na vzdelávania žien, právnu pomoc ženám v boji proti násiliu a na spoluprácu etník. 

K tejto akcii sa pridala aj fília Drienovská Nová Ves, ktorá v spolupráci so sestrami rímskokatolíckeho vierovyznania pripravila 
ekumenickú pobožnosť v Rímskokatolíckom kostole v Drienovskej Novej Vsi. 

Jarmila Kosturková 
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Svetový deň modlitieb 

Týždeň za jednotu kresťanov 

A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša Krista, aby ste jednou mysľou a jednými 
ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista, preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. 
(Rím 15, 5-6) 

Dňa 25.1.2009 sme sa veriaci oboch cirkví ECAV a RK v Obišovciach zúčastnili ekumenickej bohoslužby v Rímskokatolíckom 
kostole v Kysaku v rámci týždňa modlitieb „Za jednotu kresťanov“. Privítaní sme boli bratmi farármi oboch cirkví, ktorí nám poslú-
žili krátkymi kázňami na texty Biblie z Knihy Ezechiel 37 kap., 15-19 verš, 22-24 verš. Boli odriekané prosebné modlitby za jednotu 
kresťanov a spoločne aj modlitba pánova „OTČENÁŠ“. Celá táto pobožnosť bola obohatená spevom cirkevných spevokolov: Pútnik, 
Katarínka a spevokol Kataríny Alexandrijskej. Obdržali sme paličky s motúzikom, ktoré sme spolu pri sebe sediaci zväzovali po dve, 
ktoré sme ako „oferu“ postupne dávali do košíkov na znak toho, že u Boha sme všetci rovní bez rozdielu vierovyznania. Po požehna-
ní sme sa s pokojom vrátili do svojich domácností (poniektorí do ekumenických). 

Vďaka Bohu za takéto stretnutia! 
Ružena Vereščáková 

Vstúpenie 

Sviatok Vstúpenia Pána Ježiša Krista na nebesá nám v dnešnej dobe nepripadá až taký dôležitý. Možno je to aj preto, že je to pra-
covný deň a v spoločenstve sa stretneme až večer na bohoslužbách. Preto by som v súvise so Vstúpením chcel povedať, či napísať, 
niekoľko dôležitých faktov.  

Sviatok Vstúpenia patrí k Svätodušnému kruhu v našom cirkevnom roku spolu so Svätodušnými sviatkami a sviatkom Svätej 
Trojice. Správu o vstúpení máme zachytenú v Skutkoch apoštolských 1,4-11, ale potvrdzuje to aj Lukášovo evanjelium 24. kapitola 
a Evanjelium Markovo 16. kapitola. Vstúpením sa ukončila séria zjavovania sa vzkrieseného Pána Ježiša. Nedá sa uvažovať o tom, 
že by si tú situáciu nanebovstúpenia Lukáš vymyslel, pretože v dobe napísania Skutkov žili ešte niektorí z apoštolov, ktorí by boli 
jeho tvrdeniam určite oponovali. Ale nestalo sa.  

Ďalšie zmienky o vstúpení si môžete prečítať aj v Ef 4,8-10;  Tes 1,10; Žid 4,14;1 Pt 3,22; Zj5,6. To znamená, že aj ostatní apošto-
li potvrdili túto skutočnosť. Vyskytujú sa niektoré námietky k zastaranému chápaniu, že nebo je niekde hore vo vesmíre. Treba si 
však uvedomiť, že to bol názorný príklad pre učeníkov, aby si uvedomili, že doba zjavovania sa Pána Ježiša končí a jeho návrat do 
Božej blízkosti zahajuje nové obdobie prítomnosti Ducha Svätého v cirkvi. Výrazy vstúpil na nebesá a posadil sa na pravici Božej, 
hovoria o odlišnosti neba a zeme. Nejde tak ani o vzdialenosť ako skôr o rozličnú povahu a charakter.  

Na zemi je hriech, v Božej blízkosti hriech neexistuje. Učeníci v deň Vstúpenia videli prechod z pozemského času do nebeského 
stavu. Pri druhom príchode by sme ho mali podobným spôsobom vidieť prichádzať na zem. Ježišova telesná neprítomnosť je vyváže-
ná Jeho duchovnou prítomnosťou. Ježiš hovorí: Kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, tam som medzi nimi.  

Zmysel vstúpenia Pána Ježiša na nebesá sa dá zhrnúť do štyroch bodov: 
1. Ježiš odišiel, aby nám pripravil miesto 
2. Ježiš sa posadil na pravicu Otca, to znamená, že Jeho dielo zmierenia je definitívne dokončené 
3. Prihovára sa za svoj ľud. Dobre to vystihuje aj slovo - oroduje za nás - neradi ho používame 
4. Čaká dokiaľ nebudú podrobení všetci jeho nepriatelia. Vtedy príde jeho návrat. 
Vstúpenie sa nás teda osobne dotýka a je pre nás dôležité. Veď aj pre nás Ježiš pripravuje miesto, aj pre nás dokončil dielo spase-

nia, aj za nás sa prihovára u svojho Otca a aj pre nás si príde. 
 

Jaroslav Petro 



 

 

 

Blahoželáme! 
 

1.4.2009 – 30.6.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

⇒ Prosíme všetkých bratov a sestry, ak majú nejaké podlžnosti, ktoré sa týkajú cirkevného príspev-
ku za predošlé roky, aby ich uhradili.  

⇒ Cirkevný príspevok na rok 2009 ostáva nezmenený vo výške 12,- eur.  
⇒ Zborový konvent na podnet zborového presbyterstva schválil pokračovanie zbierky na opravu 

veže obišovského kostola na rok 2009 vo výške 16,60 eura na člena zboru.  
 
Plánované akcie: 
 
⇒ 31. marca až 7. apríla bude v Kultúrnom dome v Kysaku prebiehať evanjelizácia ProChrist vysielaná z nemeckého Chemnitzu 

do vyše 1000 miest celej Európy. Začiatok o 18:00 hod. Hlavným rečníkom bude Ulrich Parzany 
⇒ 17. apríla 2009 bude seniorátne kolo Biblickej vedomostnej olympiády 
⇒ 4.- 6. júna 2009 plánujeme konfirmandskú víkendovku  
⇒ Skúška konfirmandov bude 27. júna 2009 a konfirmácia 28. júna 2009  
⇒ Už teraz avizujeme denný tábor pre deti nášho zboru, ktorý plánujeme cez prázdniny začiatkom júla 2009 
⇒ Tábor dorastu a mládeže plánujeme na prelome mesiacov júl – august 2009  

75 rokov 
Ružena Matejková, Obišovce 138 

55 rokov 
Anna Sokolová, Kysak 333 

70 rokov 
Oľga Šeňová, Kysak 33  

Alžbeta Martonová, Kysak 272  

60 rokov 
Milan Vereščák, Kysak 49 

Ľudmila Ivanová, Drienovská Nová Ves 

80 rokov 
Alžbeta Mižišinová, Kysak 207 

50 rokov 
Ladislav Gajdoš, Drienovská Nová Ves  201 

85 rokov 
Andrej Čarný, Suchá Dolina 49 

90 rokov 
Anna Straková, Obišovce 90 

Neúnavný tlačiarenský škriatok opäť spôsobil, že nám v ostatnom čísle vypadol zo zoznamu jeden 
oslávenec. Je to sestra Viera Martonová, Kysak 155, ktorá oslávila jubileum 55 rokov. 



 

 

1/2009 4 

(dokončenie zo strany 5) 
 

po smrti. Na tieto otázky a aj na mnohé iné som nachádzala 
odpovede na konfirmácii a na mládeži. Na mládeži som spo-
znala ľudí, ktorí v tom mali jasnejšie. Vedeli, čo treba urobiť, 
aby sa ich život neskončil smrťou. Časom sa do môjho srdca 
začala predierať viera. Bola to viera v Boha. Krôčik po krôčiku 
som sa predierala cestou plnou zákrut a ďalších prekážok za 
jediným cieľom. Tým cieľom bol Boh. 

Pre mňa je viera v Boha aj samotný Boh, ako môj záchranca, 
ktorý mi podáva pomocnú ruku na kraji priepasti večného zatra-
tenia a my sa môžeme rozhodnúť, či ju prijmeme alebo nie. 
Predtým, ako som spoznala Boha som si myslela, že sú len dve 
možnosti. Buď po smrti nie je nič, alebo sa reinkarnujem 
a začnem novú éru života. No je to inak. Náš život, naša exis-
tencia má obmedzenia času, ktorý musíme využiť na to, aby 
sme po smrti neprestali žiť, ale mohli žiť večný život. A teraz 
viem, čo je správne. 

 
Lucia Vantová 
Od malička ma rodičia viedli k 

tomu, aby som chodila do kostola. 
Skoro každú nedeľu som vstávala 
s nechuťou ísť tam. Nikdy ma to 
nebavilo. Keď som začala chodiť na 
konfirmáciu, museli sme zbierať za 
účasť na bohoslužbách podpisy, a to 
sa mi tiež veľmi nepáčilo. Popri 
kostole sme museli chodiť na dorast, 
alebo na mládež. Zo začiatku som 
chodila na dorast, ale potom som to 
vzdala a začala som chodiť na mlá-
dež. Zoznámila som sa s novými mladými ľuďmi. Myslela som 
si, že každý mladý človek sa správa vulgárne, nadáva a uráža. 
Ale keď som prvýkrát prišla na mládež, všetci boli ku mne milí, 
neurážali ma a cítila som radosť, že som s nimi. Bola som medzi 
nimi veľmi šťastná. Po čase sa mi stali skutočnými priateľmi. 
A prišli prvé víkendovky a prvé výlety. Spoznala som ďalších 
ľudí, rovnako milých a dobrých mládežníkov, ako sú tí naši 
z Obišoviec. Vďaka našej mládeži som pocítila, že neexistujú 
len zlí a nečestní ľudia, ale aj úprimní, dobrí a výnimoční. Od 
mojej prvej mládeže som sa až tak nenútila ísť do kostola. 
A svet sa mi zdal ľahší. Odvtedy som sa odvážila v živote skú-
siť to s Pánom Bohom. Rozhodla som sa pre Neho. Pred tým, 
ako som uverila, bol môj život len tichá a tmavá noc. Nijaké 
svetlo len tma. A potom mojou tmou preletela viera. Odrazu sa 
objavila radosť zo života. Neviem si predstaviť, keď to svetlo 
vyhasne a ja sa ponorím do ešte väčšej tmy, v akej som bola, 
keď v mojom srdci vládol diabol a nie Pán Boh.  

Časopis Pútnik vydáva Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Obišovciach pre vlastnú potrebu. Redakcia: Jaroslav Petro, Dušan Kosturko, Marek  
Mižišin, Beáta Székelyová, Dano Mišina. Rubrika jubilanti: Viera Richtariková. Grafická úprava a tlač: Marián Straka. Kontakt: Obišovce 186, 

044 81 Kysak, tel: 0918 828 359, 0902 277 898, email: putnik@lutheran.sk, www.lutheran.sk, Poštová banka: ČÚ: 20240255 / 6500 

 
Golgota 

 
Vysoko tam hore na Golgote, 

stojí Kristov kríž v tichej samote. 
Purpurom sa kríž predrahý farbí, 

bo i zem prijíma tieto perly. 
 

Hľaď kresťan na hlavu Kristovu, 
pre nás tŕňami korunovanú. 
On nás nesmierne miloval, 

preto z lásky na kríži umiera. 
 
Margita Kolenová   

Vo vzkriesenom Kristovi máme: 
 

• lásku, ktorú nemožno zmerať, 
• radosť, ktorá nikdy nepresta-

ne, 
• pokoj, ktorý prevyšuje našu 

myseľ, 
• nádej, ktorá nikdy nesklame, 
• slávu, ktorú nikdy nezahalia 

tiene, 
• silu, ktorá sa nikdy nevyčerpá, 
• odpočinok, ktorý nebude nikdy 

narušený, 
• svetlo, ktoré tma nikdy neza-

strie, 
• život, ktorý nikdy nezanikne. 

Milí bratia a sestry, 
 

sme vám spolu s bratom farárom vďační za všetku vašu ochotu a láskavú pozornosť k životu nášho CZ. Predložili sme rozpočet konventu, 
aký sme s Božou pomocou spracovali tak, aby sme mohli aj tento rok z Božej milosti prežiť a konať spolu s vami svoje spasenie. Aby sme 
mohli žiť život viery v Pána Ježiša Krista. Konvent schválil 12,- € (361,52 Sk) cirkevný príspevok a zbierku na opravu Obišovského chrámu 
vo výške 16,60 € (500,09 Sk), ktoré porúčame do Božej milosti a vašej štedrosti. Myslite prosím vás na to. No nezabúdajme, že v našom 
zbore konáme aktivity, aby sme žili v spoločenstve, povzbudzovali sa vo viere, aby sme spolu oslavovali Trojjediného Boha. Pozývame vás 
všetkých na služby Božie nie len v nedeľu, na podujatia, ktoré s Božou pomocou organizujeme, ako na zborovej úrovni, aj na úrovni seniorá-
tu a dištriktu. Nájdite si čas, lebo lepší je jeden deň v chráme, ako inde tisíc. Aby sme boli naplnení silou Ducha Hospodinovho (Mich 3:8). 

Ďakujeme mládeži za ich službu, za ich aktívny život viery. Ďakujem bratovi farárovi za jeho službu, aj práce, ktoré vykonal. Ďakujem 
všetkým pokladníčkam, ktoré nezištne spravujú financie CZ. Sestrám kostolníčkam a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k práci 
v CZ. Samozrejme bratom a sestrám presbyterom, ktorí s láskou a ochotou premýšľajú nad rozhodnutiami na svojich zasadnutiach. Boh vás 
všetkých žehnaj. 

Božia milosť buď s nami. 
Ján Brozman - zborový dozorca 
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Viete o tom, že slovo „konfirmácia“ je latinského pôvodu 
a znamená utvrdenie, potvrdenie? Pomaly sa blíži koniec škol-
ského roku a tým pádom aj koniec dvojročnej prípravy našich 
konfirmandov. Možno nebolo zvykom mať konfirmáciu na konci 
júna, ale skúste sa na to pozrieť z trochu inej strany. Konfirmač-
ná príprava má byť v zásade dvojročná. Ak odpočítate dva prázd-
ninové mesiace počas dvoch rokov a k tomu aj tie októbrové 
začiatky na začiatku školského roka, tak do tých dvoch rokov to 
má tak či tak dosť ďaleko. A to je aj dôvod, prečo som hľadal 
termín trochu neskôr, ale nie zas tak neskoro, aby sa nemuseli 
konfirmandi učiť cez prázdniny. To by bolo ozaj z mojej strany 
dosť kruté. A tak by som rád využil posledné dva júnové týždne, 
keď už sú známky v školách pouzatvárané na to, aby sa mohli 
pozrieť ešte intenzívne do Biblie a do konfirmačnej knihy. 

Tohto roku je to asi po prvýkrát, čo som ich požiadal, aby 
niekoľkými slovami odpovedali na dve otázky, ktoré 
s konfirmáciou veľmi úzko súvisia. Prvá z nich znela: Prečo 
verím v Pána Boha? A tá druhá: Čo mi viera v Pána Boha dáva? 

Tu sú ich odpovede, a keďže ich všetci dobre nepoznáte, tak 
aj ich fotky, aby ste vedeli určiť, o koho ide. 

 
Dalibor Štofan 
Viera je vec, o ktorej rozhodujem 

ja. Verím, lebo viera v Boha ma 
povzbudzuje k dobrému správaniu, 
aj keď sa tak niekedy skutočne ne-
správam. Chodím do kostola, na 
mládež a na konfirmáciu, čo moju 
vieru v Boha upevňuje. Boh je jedi-
ný, kto o nás rozhodne. 

Viera v Boha mi dáva silu do 
života a pomáha mi prekonávať 
prekážky a iné problémy. Viera mi 
pomáha veľa vecí v živote pochopiť. 

 
Martin Straka 
V Pána Boha verím preto, lebo 

viem, že tento svet nemohol stvoriť 
nejaký obyčajný človek a niekto to 
musí mať na svedomí. A tiež verím 
preto, lebo to všetko, o čom sa roz-
právame v kostole, si nikto nevy-
myslel a všetko, čo sa na svete deje, 
nie je zhoda náhod. 

Viera v Pána Boha mi prináša to, 
že ak budem žiť tak, ako to Pán Boh 
chce, tak mám isté miesto v Jeho 
kráľovstve a budú mi odpustené 
všetky hriechy. A viem, že môžem mať istotu v núdzi, lebo Pán 
Boh bude stáť pri mne. 

 
Stanislav Cibuľák 
Viera v Boha mi prináša pocho-

penie v živote a radosť do života. 
Pán Boh mi dáva zdravie a chuť žiť. 
Viera v Boha je veľmi dobrá. Každý 
by mal veriť a chodiť do zhromaž-
denia. Každý kresťan by mal byť 
spravodlivý. 

K viere v Boha ma priviedli rodi-
čia. Už od detstva som chodil s nimi 
do kostola. Každú nedeľu, keď boli 
služby Božie a každý sviatok. 
Chcem v tom pokračovať aj naďalej. 

 
 

Daniel Kollár 
V Pána Boha verím preto, lebo ma 

k viere viedla moja rodina a okolie. 
Verím v Neho tiež preto, že nás stvoril 
a obetoval sa pre nás. 

Viera v Pána Boha mi prináša po-
moc v ťažkých chvíľach, dodáva mi 
nádej, upokojuje ma, pomáha mi pre-
konávať prekážky a dáva mi nádej, že 
budem spasený. 

 
Tomáš Straka 
V Pána Boha verím preto, lebo 

viera mi dáva silu prekonávať prekáž-
ky. 

Viera v Pána Boha mi prináša mož-
nosť byť spasený a mať večný život. 

 
Ľudmila Kosturková 
Viera v Pána Boha má veľa dôvo-

dov. Záleží však na tom či chcem, 
alebo nechcem veriť. Nikto iný za mňa 
nemôže rozhodnúť. Viera v Boha ma 
posilňuje k dobrému správaniu 
a dobrým skutkom. Modlitbami 
a chodením do spoločnosti veriacich 
a inými činnosťami svoju vieru v Boha 
ešte viac posilňujem. Boh je jediný, 
ktorý o nás môže rozhodnúť. Je to náš 
ochranca. 

Viera v Pána Boha mi dáva hlavne 
silu všetko zlé v mojom živote preko-
návať. Viera je vec, o ktorej rozhodu-
jem ja sama. Viera mi dáva porozume-
nie a čas všetko v mojom živote viac 
chápať. 

 
Veronika Kosturková 
V Pána Boha verím preto, lebo 

mám jedinečnú možnosť odpustenia 
mojich hriechov. Viem, že ak zotrvám 
vo viere v Boha, budem očistená 
a spasená. 

Viera v Pána Boha mi dáva nádej, 
že niekto, kto nad nami bdie, mi od-
púšťa hriechy a chráni ma. Dáva mi aj 
silu prekonávať prekážky v živote. 
Vďaka viere spoznám aj mnoho ďal-
ších ľudí. 

 
Lenka Vantová 
Ako malé dievča ma babka nútila 

chodiť do kostola. Nechodila som doň 
rada, lebo som si myslela, že kostol je 
len pre starších ľudí. No mýlila som 
sa. Pochopila som, že kostol je pre 
každého človeka, všetkých vekových 
kategórií. Kostol je otvorená náruč 
veľkej rodiny. Nikto nám ju nemôže 
vnútiť. Môžeme sa rozhodnúť, či do 
nej budem patriť, alebo zďaleka ob-
chádzať. Keď som začala chodiť na 
konfirmáciu, začala som sa vážnejšie 
zaoberať otázkami ohľadom môjho života a čo bude nasledovať  

 
(pokračovanie na strane 4) 

Viete o tom, že... 



 

 

R o z p i s   s l u ž i e b   B o ž í c h 
Dátum Príležitosť Čas Miesto Poznámka 

5.4.2009 6. pôstna (kvetná) 

8:00 Trebejov pašie 

9:30 Obišovce pašie 

11:00 Kysak pašie 

14:00 Suchá Dolina pašie 

9.4.2009 Zelený štvrtok 17:00 Kysak +VP 

18:00 Obišovce +VP 

10.4.2009 Veľký piatok 

8:00 Lemešany pašie 

9:30 Obišovce pašie + spevokol 

11:00 Drienovská Nová Ves pašie 

11:00 Kysak   

12.4.2009 Veľkonočná nedeľa 
8:00 Suchá Dolina   

8:00 Lemešany   

9:30 Obišovce spevokol 

13.4.2009 Veľkonočný pondelok 8:00 Trebejov  

9:30 Kysak spevokol 

19.4.2009 1. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Trebejov Oz 6,1-3; 1J 5,4-10 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

26.4.2009 2. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Kysak 4M 27,15-17; Sk 20,28-31 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

3.5.2009 3. nedeľa po Veľkej noci 

8:00 Drienovská Nová Ves +VP; Jób 19,25-27; 1Tes 5,9-11 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Suchá Dolina   

10.5.2009 4. nedeľa po Veľkej noci 

8:00 Trebejov +VP; Jer 17,5-8; 1J 4,10-16 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Lemešany   

17.5.2009 5. nedeľa po Veľkej noci 9:30 Obišovce +VP; posedenie pri káve 

21.5.2009 Vstúpenie Krista Pána na 
nebo 

17:00 Kysak   

18:00 Obišovce   

24.5.2009 Nedeľa po Vstúpení 
8:00 Kysak +VP; 5M 31,6-8; G 3,13-14 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

31.5.2009 1. slávnosť svätodušná 
8:00 Drienovská Nová Ves   

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

1.6.2009 2. slávnosť svätodušná 9:30 Kysak   

18:00 Obišovce   

7.6.2009 Svätá Trojica 

8:00 Trebejov   

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Suchá Dolina   

13.6.2009 Stretnutie s členmi CZ Háj upresníme Obišovce - zborovka   

14.6.2009 1. po Svätej Trojici 
8:00 Lemešany Ez 36,25-28; Sk 8,26-39 

9:30 Obišovce + posedenie pri káve 
upresníme Kysak   

21.6.2009 
8:00 Drienovská Nová Ves 5M 7,6-8; Zj 19,5-9 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

27.6.2009 Skúška konfirmandov 18:00 Obišovce   

28.6.2009 Konfirmácia 9:30 Obišovce +VP 

29.6.2009 Sviatok ap. Petra a Pavla 18:00 Kysak   

2. po Svätej Trojici 
Deň otcov 
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