
 

 

Traduje sa príbeh o Napoleonovi, ktorý si vraj zavolal kardiná-
lov a vyhrážal sa, že ak ho cirkev nepodporí, zničí ju. Jeden staruč-
ký kardinál mu na to odpovedal: To sa vám nepodarí, panovník. 
Ani nám sa to za celé stáročia nepodarilo… Aj táto príhoda mi 
prišla na um, kým som sa spamätával zo zadania pre úvodník: Ako 
vidíš budúcnosť cirkvi? Zároveň sa mi vynorilo v mysli množstvo 
príbehov z minulosti aj súčasnosti. Napríklad to, ako apoštolovia 
v krátkom čase zvestovali evanjelium po celej Rímskej ríši aj za jej 
hranicami a ako cirkev rýchlo rástla. Ale tiež to, ako bola cirkev 
prenasledovaná. Či to, ako sa cirkev stala politicky silnou 
a určovala (nie vždy v dobrom) chod dejín. Rých-
lym skokom sa mi vynorili tiež spomienky na 
cirkev v dobe komunizmu - a to už je niečo, čo 
som ako farárske dieťa zažíval veľmi reálne. Pa-
mätám si, ako mládežníci z Rankoviec boli jeden 
po druhom predvolávaní do Košíc na výsluch 
štátnou bezpečnosťou.  

Spomínam si tiež na rôzne situácie v cirkvi v 
nedávnom čase, keď už som bol farárom. Ale tiež 
na slzy v očiach mnohých z vás, keď sa v bulvári 
premieľali niektoré veci a farári sa vzájomne oso-
čovali. A zrazu otvorím nedávne vydanie Evanje-
lického posla a znova vidím osočovanie ľudí, 
ktorých si vážim, ktorí naozaj v službe veľa obe-
tovali a dokázateľne priviedli k viere mnoho ľudí. 
Na um mi prišli aj mnohé úspechy, ale aj zlyhania 
v mojej službe cirkvi. 

Na základe skúseností z minulosti - aká teda 
asi bude budúcnosť cirkvi? Keď o tom uvažujem, 
niekedy ma pochytí smútok, až depresia. A len 
dúfam, aby staručký kardinál z príbehu v úvode mal pravdu. Z 
toho, čo sa deje aj v našej cirkvi mi neostáva často iné, než sa spo-
liehať na slová samotného Pána Ježiša, že cirkev bude stáť na skale 
a nepremôžu ju ani pekelné brány (Matúš 16:18). 

Keď uvažujem o budúcnosti cirkvi, mám na mysli 3 veci: 
1: Často počúvam, ako sa mnohí ľudia modlia za prebudenie v 

cirkvi. No nie je potrebné očakávať nejaké veľkolepé nadprirodze-
né divadlo. Ohnivé jazyky boli potrebné pri vzniku cirkvi. Dnes 
najmä potrebujeme prebudenie z apatie a nezáujmu. Potrebujeme 
znova pochopiť, že život kresťana je o aktívnej službe Pánu Bohu a 
blížnemu. Teda, nestarať sa len sám o seba, ale slúžiť, obetovať 

svoj čas, schopnosti, peniaze, obetovať seba samého do aktívnej 
služby v konkrétnom cirkevnom zbore. V službe človek dosahuje 
naplnenie svojej viery. Som rád, že v obišovskom zbore máte ta-
kýchto prebudených obetavých ľudí a tiež verím a modlím sa, aby 
ich počet rástol. (Ak chcete pomôcť v zbore, no neviete ako, kon-
taktujte svojho presbytera, prípadne miestneho farára ☺) 

2: Samozrejme, dôležité je, aby sme mali víziu – premodlenú a 
jasnú. Neviem ako vy, ale mne sa doteraz nepodarilo prísť na to, čo 
je víziou súčasného vedenia cirkvi. A to sú pred koncom volebného 
obdobia. Biblia hovorí: Kde niet zjavenia (vízie), ľud sa zvrhne, 

blahoslavený však, kto zachováva ponaučenie 
(Príslovia 29:18). Som presvedčený, že je dôležité, 
aby sme mali plán, kam chceme cirkev/zbor do-
stať po duchovnej aj materiálnej stránke. Teší ma, 
že obišovský zbor má víziu – viete, ako chcete 
duchovne viesť svojich členov, aj čo by ste chceli 
dosiahnuť po materiálnej stránke. (Ak vám to nie 
je jasné, alebo máte nejaké otázky, kontaktujte 
svojho presbytera, prípadne miestneho farára ☺) 
3: Ďalšou vecou je úcta – obyčajná základná úcta 
jeden k druhému, spolupráca s inými cirkvami a 
organizáciami. Žiadna cirkev/denominácia samot-
ná nenaplní Kristovo poslanie. Počas komunizmu 
cirkev nemohla hovoriť veľmi nahlas a tak v ti-
chosti konala svoju službu. Dnes je sloboda slova. 
No namiesto slobodného zvestovania evanjelia 
využívame túto slobodu na vzájomné osočovanie. 
Musíme si uvedomiť, že sa vzájomne potrebujeme 
s inými denomináciami a organizáciami. Opäť, 
som rád, že v tomto zbore túto vec chápete a viete 

veľmi krásne spolupracovať s miestnou rímsko-katolíckou farnos-
ťou, obecnými úradmi, či inými cirkvami a organizáciami. 

Ako teda vidím budúcnosť cirkvi? Kristova (neviditeľná) cirkev 
má zasľúbenia, že hoci to bude ťažké, nakoniec to bude dobré. 
Naša evanjelická cirkev to bude mať náročné – najmä pre vlastnú 
obmedzenosť a zadubenosť. No a cirkev v Obišovciach má svetlú 
budúcnosť - ak ľudia, ktorí ju tvoria budú prebudení, s jasnou ví-
ziou, túžbou rásť a budú sa vzájomne rešpektovať a spolupracovať. 

Dano Mišina 

Časopis Evanjelického cirkevného zboru v Obišovciach                 
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Ako vidím budúcnosť cirkvi 



 

 

Viete, prečo sa ľudia na začiatku Starej zmluvy dožívali 
tak vysokého veku? 

Možno ste si ani nevšimli, že Biblia v Starej zmluve hneď na 
začiatku spomína ľudí, ktorí sa dožívali veľmi veľa rokov živo-
ta. Náš vek je sedemdesiat, pri dobrej sile osemdesiat rokov; ich 
pýchou je námaha, strasť. No Biblia hovorí o 600 či 700 rokoch 
života. A to je o poriadny kúsok viac, ako je to pri nás. Spome-
niem len Adama, ktorý žil na zemi 930 rokov. Najdlhšie žijúci 
muž spomínaný v Biblii sa volal Matuzalem, alebo ako to je 
v našom preklade Metušelach, ktorý sa dožil 969 rokov.  

Pri takýchto číslach sa naskytajú len dve možné riešenia. 
Jedno je, že ich počítanie bolo iné, ako to naše. A ak sa hovorí 
o toľkých rokoch nie je to taký časový údaj, ako je tomu  dnes 
pri našom počítaní. Rok by teda nemal našich 365 dní. 

Tá druhá možnosť je, že pripustíme, že by bolo možné za 
určitých podmienok, aby sa predsa len človek mohol dožiť tak 
vysokého veku.  

Ak pripustíme, že sa jednalo o iné počítanie, mali by sme 
zaznamenať v nejakom období veľmi ráznu zmenu, teda čas, 
keď sa počítanie zmenilo a došlo k ráznej zmene dĺžky života. 
Toto však v Božom slove jednoznačne nie je.  

1. kniha Mojžišova však spomína v 6 kapitole, v 3 verši: 
Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku 
naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov. To 

naznačuje, že skrátiť ľudský život bolo Božím úmyslom a celé 
sa to viaže na čas potopy. Od potopy po Babylonskú vežu sa 
ľudský život skracoval až do čias Abraháma, kde sa pohyboval 
okolo 100 rokov, až nakoniec skončil na 70 či 80.  

Jedna z odbornejších teórií hovorí o tom, že do potopy na 
zemi nepadal dážď v takej podobe, ako ho poznáme. Že zem 
bola zavlažovaná, akýmsi oparom a podmienky života na zemi 
boli do potopy iné. Po potope je ten prechod rýchly, ale plynu-
lý.  

Vysoký vek ľudí na začiatku Biblie súvisí aj s počtom po-
tomkov. Veľakrát som už počul otázku o tom, koho si brali za 
manželky deti Adama a Evy, keď boli jedinými ľuďmi na zemi. 
Faktom však je, že Adam a Eva mali oveľa viac detí, ako len 
Kaina a Ábela, prípadne Šéta.  Adam žil po splodení Šéta ešte 
osemsto rokov, a mal synov i dcéry. 1M 5,4  Tento biblický text 
si všimne už iba málo kto. Šéta pri tom splodil vo veku 130 
rokov.  

Ak si predstavíme, že v súčasnosti žije jedna generácia s 
druhou nejakých 50 rokov (teda rodičia a deti žijú spolu na 
zemi), vtedy, podľa týchto čísel, by to bolo oveľa viac. Adam sa 
teda pokojne mohol dožiť svojich pra-pra-pra-pravnúčat. 

Jednoznačne však uzavrieť tieto veci s istotou nevieme.  
 

Jaro Petro 
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Viete o tom, že... 

Manželské večery 

Koncom minulého roka prišiel náš brat farár s nápadom 
zorganizovať manželské večery. Ako nám neskôr povedal, 
podujal sa na to kvôli tomu, že z roka na rok stúpa počet 
rozvodov a bolo by dobré spraviť niečo preto, aby tomu 
tak nebolo. Naše 
manželské večery 
sa konali v kultúr-
nom dome v Obi-
šovciach, vždy 
jednu nedeľu v 
mesiaci. Musím sa 
priznať, že my s 
manželom sme 
tam prvý krát išli s 
malou dušičkou. 
Nevedeli sme čo 
nás tam čaká, ale 
boli sme milo pre-
kvapení a na ďal-
šie večery sme sa 
už potom tešili. 
Stretávalo sa nás 
tam priemerne 7 až 
8 manželských 
párov s tým, že 
každý pár mal svoj vlastný stôl, ktorý bol vďaka naším 
mládežníkom vyzdobený ako v nejakej romantickej reštau-
rácii a príjemnú atmosféru dotvárali jemné tóny klavíra. 
Počas 7 večerov sme preberali tieto témy: Budovanie pev-

ných základov, Umenie komunikácie, Riešenie konfliktov, 
Sila odpustenia, Rodičia a svokrovci, Dobrý sex a Láska v 
akcii. Jeden večer nám výkladom k téme poslúžili aj man-
želia Badiarovci z Košíc. Ku každej téme sme mali aj pí-

somné cvičenia, 
ktoré sme si robili 
vo dvojici. Mlá-
dežníci nám za-
každým pripravili 
výbornú večeru. 
Tých 6 mesiacov 
počas ktorých 
sme sa stretávali 
ubehli ako voda, 
ale musím pove-
dať, že to boli 
požehnané chvíle, 
pri ktorých sme sa 
naučili hlavne to, 
že manželstvo nie 
je ani tak o prijí-
maní, ale o dáva-
ní, o napĺňaní 
potrieb toho dru-
hého. Manžel 

alebo manželka musia cítiť, že sú milovaní. A aby to aj 
fungovalo v našich manželstvách, dajme Boha na prvé 
miesto.  

B. Buzogaňová  
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Blahoželáme! 
 

1.7.2011 – 30.9.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 

⇒ V dňoch 15. - 17. júla 2011 sa uskutočnia na okraji Liptovského Mikuláša Misijné dni VD. Pri-
hlásiť sa na ne je možné dvoma spôsobmi: papierovou prihláškou, ktorú nájdete na farskom úrade 
cirkevných zborov Východného dištriktu, alebo elektronickým webovým formulárom.  
⇒ Hovor Pane, Tvoj služobník Ťa počúva. 1 Sam 3,10 
Dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV 2011 sa uskutoční 31. júla 2011 v obci Východná 
v miestnom amfiteátri so začiatkom o 10.00 hodine.   
Témou Dištriktuálneho dňa je RODINA - Boží dar pre človeka. 
Hudobný hosť podujatia: The Hope Gospel Singers and Band 
Na DD VD ECAV sa vyhodnotí súťaž „Môj život viery.“ 
 
Plánované akcie: 
⇒ Detský tábor bude 15.-19. augusta 2011 na Sigorde. Pre deti do 12 rokov. Menšie deti  môžu prísť v doprovode rodiča, či starého 

rodiča. 
⇒ Tábor dorastu a mládeže bude 9.-14. augusta 2011 v Liptovskom Trnovci. Je určený pre dorastencov a mládežníkov od veku 12 

rokov. 

65 rokov 
Alžbeta Pivovarníková, Obišovce 10 

Zdenka Sedláková, Kysak 244  
Ľudmila Sýkorová, Trebejov 40  

55 rokov 
Dušan Čop, Kysak 97 

Milan Dudáš, Trebejov 57 
Ružena Dudášová, Trebejov 57 

50 rokov 
Jaroslav Kollár, Kysak 369 

František Pankuch,  Suchá Dolina 13 

70 rokov 
Milan Pangrac, Drienovská Nová Ves 123 

Ján Petrič, Kysak 190 

85 rokov 
Elena Babejová, Drienovská Nová Ves 127 

Jozef Čop, Kysak 102 
Alžbeta Chovanová,.Obišovce 139 

Andrej Rybár, Drienovská Nová Ves 129 



 

 

 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -   
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Detský kútik 
 

Ahoj deti!!! ☺ 
Tentoraz je tu pre vás trochu ťažšia úloha. Písmenká sa pomotali a nie a nie sa vrátiť na svoje pôvodné miesta. Skúste im po-
môcť vymotať sa z bludiska, aby poskladali meno muža, ktorý jedával s kráľom Dávidom pri stole. Potom skúste nájsť, kde 
v Biblii sa o ňom píše a akú mal chorobu.  
Veľa šťastia pri plnení úlohy a požehnané letné prázdniny plné dobrodružstiev a skvelých zážitkov vám praje váš Pútnik ☺ 

VYVOLENÍ 
 

Ako aj po iné roky pred kon-
firmáciou, sme mali ďalšiu 
konfirmandskú víkendovku. 
Konala sa v dňoch od 27. 
mája do 29. mája a navštívili 

sme „malebnú dedinku Bzenov ☺“. 
Ako to už býva zvykom, konfirmandskej víkendovky sa 

nezúčastnili len konfirmandi, ale aj mládežníci z nášho zboru. 
Hlavnou myšlienkou celej víkendovky bolo, že sme VY-

VOLENÍ Pánom Bohom a to každý jeden z nás, tým nemys-
lím len mládežníkov alebo každého člena v zbore, ale úplne 
každého. 

Okrem vážneho času na večerných programoch sa konfir-
mandi nevyhli konfirmačnej príprave, kde sa usilovne učili ☺. No, a taktiež sme si užili aj kopec zábavy a skvelého 
času pri rôznych aktivitách, či už pri zaujímavom kvíze, rôznych hrách, ktoré sme hrali vo vnútri budovy, ale aj  
vonku, v areály školy kde sme boli ubytovaní, alebo pri rozhovoroch a lepšom spoznávaní sa navzájom. 

Určite každého z nás mrzelo, keď sme sa v nedeľu museli naspäť pobrať na cestu domov, ale každý z nás si od-
náša niečo, na čo tak skoro nezabudne. 

Mládežnícke okienko :-) 

K milej slávnosti 
 

Je treba, aby náš dom mocne stál. 
No nie na piesku, na skale zbudovaný, 

aby aj vetrom, búrkam odolal, 
keby naň udierali – a z každej strany. 

 
O to viac, keď tu nejde len o dom 

ako o miesto ľudského prebývania. 
Ale o chrám, kde schádzame sa v ňom 
ku pocte a sláve Hospodina – Pána, 

 
aby z nás každý o to jedno dbal, 

aby na modlitbách, pri Slove a bdení 
potomstvu to najlepšie odovzdal, 

čím sme my boli predkami vyzbrojení. 
 

 
Chrám nie sú múry, dlažba a rad stien, 

lustre, ba aj oltár kvetmi vyzdobený. 
Je miesto, kam ideme v Boží deň 
s pokáním, s prosbou po odpustení, 

 
v istote, že sa k nám nebeský Pán 
nakloní z kríža svojho a nás poteší. 
Na hlavu vloží svoju teplú dlaň 

a sám súc vzkriesený aj nás 
 

k žitiu vzkriesi! 
 

 
Ladislav Fričovský 

V chráme v Obišovciach 24.4.2011 
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...ako ho zažila naša sestra Emília Gallová 
 
V Biblii na mnohých miestach čítame, že Boh sa stretával  s 

ľuďmi, hovoril s Abrahámom, Mojžišom, Samuelom, Máriou, 
Jozefom…, hovoril s nimi prostredníctvom anjelov, prorokov, 
ale aj nezvyčajnými spôsobmi, napríklad z horiaceho kra. Títo 
ľudia vedeli, že hovorí s nimi Boh, aj keď 
Ho nevideli. Môžeme aj my dnes stretnúť 
Boha? Môžeme s Ním hovoriť? A vieme 
rozpoznať Jeho hlas? V knihe Chodenie s 
Bohom autor píše, že Boh hovorí skrze 
Ducha Svätého cez Bibliu, modlitbu, 
okolnosti a cirkev a tak zjavuje seba, 
svoje zámery a svoje spôsoby. S Bohom 
sa stretáme každý deň počas modlitby, pri 
čítaní Biblie, na službách Božích, biblic-
kých hodinách, ale aj pri  rozhovoroch s 
ľuďmi, ich osobných svedectvách. 

Pred niekoľkými rokmi som bola na 
jednom misijnom popoludní v Beniakov-
ciach. Niektorí ľudia tam vystúpili so 
svojimi svedectvami, jedno dievča hovo-
rilo o tom ako prežilo ťažkú autonehodu, 
mladý muž rozprával ako sa z neho stal 
veriaci človek. Boli to pôsobivé príbehy. 
Ja som vtedy rozmýšľala nad tým, že by som nevedela povedať 
žiadny príbeh zo svojho života, ktorý by bol priamym svedec-
tvom o Božom zásahu v mojom živote. Odkedy si pamätám, som 
veriacim človekom, Boh ma požehnal štyrmi krásnymi deťmi, 
sme zdraví a máme celkom spokojný život, za čo som Pánu Bohu 
veľmi vďačná, ale mnohí neveriaci by mohli povedať, že majú to 

isté. Keď som na druhý deň ráno išla do práce, nevedela som 
nájsť svoju kabelku, ktorú som nechala na nezvyčajnom mieste. 
Mala som v nej doklady aj kľúče, takže som bez nej nemohla ísť 
do práce. Kým som ju našla, prešlo dosť veľa času a autobus už 
mal byť dávno preč, ale aj tak som sa vybrala na zastávku a na-
padla mi taká myšlienka, že keby som teraz stihla autobus, bolo 

by to pre mňa mojím malým osobným 
svedectvom. Prišla som na zastávku a 
autobus tam stál. Nastúpila som doňho, 
šofér zatvoril dvere a odišli sme. Potom 
som sa dozvedela, že na zastávku prišiel 
načas, ale pokazil sa mu strojček na vy-
dávanie lístkov a šofér ho až doteraz 
opravoval. Možno je to smiešny príbeh a 
možno mnohí povedia, že náhoda, ale 
mne vtedy Boh povedal, že On nepotre-
buje veľké veci a zázraky, aby mohol byť 
v mojom živote a pôsobiť cez každoden-
né a bežné situácie. 
Aj tento príspevok vznikol Božím pôso-
bením. Keď Julka odišla na redakčnú 
radu, spomenula som si na to, že brat 
farár v jednom čísle prosil nás, čitateľov, 
aby sme aj my prispeli do Pútnika a roz-
mýšľala som, či by som mala napísať aj 

ja. A Boh vie, že ja sa ťažko sama rozhodujem a potrebujem 
nakopnutie. A tak večer Julka prišla s tým, že sa rozprávali na 
redakčnej rade o novej rubrike a mohla by som do nej niečo napí-
sať. 

 
Milka Gallová 

Stretnutie s Bohom... 

Cantate - Spievajte 

Vo štvrtú nedeľu po Veľkej noci, 22.mája 2011, ktorá sa 
nazýva tiež Cantate - Spievajte, spievali sme aj my a to hneď 
niekoľkokrát. Ráno sme si privstali a o 5.hod. už sme nabrali 
kurz do Blatnice v Turčianskom senioráte, kde sa konali sláv-
nostné služby Božie pri príležitosti inštalácie Mgr. Tomáša 
Germana za zborového farára v CZ Blatnica. Nášho rodáka 
sme pozdravili spievaním cestou 
v autobuse, na službách Božích, 
pri slávnostnom obede a ešte raz 
pri návrate domov. 

Milé stretnutie niekoľko stovák 
evanjelikov sa konalo 
v prekrásnom prostredí pod Veľ-
kou Fatrou v malebnom kostolíku 
nachádzajúcom sa hneď pod le-
som. V nádhernej akustike chrámu 
zaznel na úvod predspev „Vojdite 
plesajme...“ piesne č. 354 a 583 
a po nich sa uskutočnila samotná 
inštalácia, ktorej vykonávateľom 
bol Mgr. Jozef Havrila, senior 
Turčianskeho seniorátu. Nasledo-
vala pieseň č. 125 - Veríme v Boha večného a po nej kázeň 
slova Božieho, ktorú zvestoval brat farár Martin Vargovčák, 
zborový farár z Turian, na základe biblického textu Sk. 16:22-
34. 

Inštalácia pokračovala pozdravmi spevokolov z Blatnice, 
Príboviec, Mošoviec a náš Pútnik zaspieval pieseň „Veď ma 
mocný Hospodine“. Nasledovali pozdravy od množstva prí-

tomných zástupcov mnohých zborov, báseň prednesená se-
niorom Ladislavom Fričovským z jeho tvorby, pozdrav brata 
farára Jaroslava Petra a nakoniec príhovor inštalovaného, po 
ktorom sa v nejednom oku objavili aj slzy dojatia (aj 
v mojom). 

Po piesni 343 - Chvála Tebe, Bože náš a Áronovskom 
požehnaní chrámom znela hromo-
vo naša obľúbená evanjelická hym-
na - „Hrad prepevný“. Po občer-
stvení pri východe z chrámu sme 
putovali do kultúrneho domu, kde 
sa konal slávnostný obed na počesť 
inštalácie. Pri obede zaspievali naši 
„Pútnici“ ešte tri piesne: Buď tvor-
stvom všetkým chválený, U Neho 
šťastný som a na záver, za búrlivé-
ho potlesku, Tomášov obľúbený 
Zbor židov z opery Nabucco. 
Ani sa nám domov veľmi nechcelo 
a tak sme navštívili Turčianske 
Teplice, niektorí išli do Hája po-
zdraviť brata biskupa Igora Mišinu 

pri jeho 60-tke a potom sme znova nabrali kurz - Obišovce, 
Kysak. Cesta ubiehala výborne, pod mrakom a v daždi a tak 
nás netrápila horúčava. 

Ešte raz vinšujeme bratovi Tomášovi Germanovi veľa 
Božieho požehnania v jeho službe na Pánovej vinici. 

                       
JJ 
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Milí dospeláci ☺ 
 
Tentoraz vám ponúkame možnosť zasúťažiť si formou kvízu. V každej otázke nájdete tri možnosti, pričom vždy iba jedna z nich 

je správna. Zakrúžkujte podľa vášho názoru správne odpovede a riešenie odovzdajte ako vždy bratovi farárovi. Správni riešitelia 
budú samozrejme odmenení. ☺ 

Koľko peňazí dostal každý pracovník 
v podobenstve o pracovníkoch na vinici? 
A) jednu hrivnu 
B) jeden denár 
C) jeden šekel 
 
Kde učil Ježiš, keď povedal: „Amen, amen 
hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna 
človeka a piť jeho krv“ ? 
A) v Betánii 
B) mesto nie je uvedené 
C) v Kafarnaume 
 
Koho si vzal Herodes za ženu? 
A) Chanuku 
B) Salome 
C) Herodiadu 
 
Ako dlho ostala Mária s Alžbetou? 
A) asi tri mesiace 
B) asi dva mesiace 
C) asi mesiac 
 
Čo znamená „Rabbi“ ? 
A) Majster 
B) Učiteľ 
C) Starší obce 
 
Čo má mládenec urobiť, aby získal večný 
život? 
A) predať majetok a rozdať chudobným 
B) zachovávať prikázania 
C) stať sa kresťanom 
 
Za ktorého veľkňaza vošiel Dávid do chrá-
mu a jedol posvätné chleby? 

A) Melchisedeka 
B) Élího 
C) Abiatara 
 
Po koho kázni sa ninivčania obrátili? 
A) apoštola Pavla 
B) apoštola Petra 
C) Jonáša 
 
Čo majú podľa Ježišových slov učeníci učiť 
národy? 
A) evanjelium pokoja 
B) zachovávať všetko, čo prikázal 
C) nasledovať Krista 
 
Čím pomazala Mária Ježišovi nohy? 
A) vonnou masťou 
B) myrhou 
C) olejom z pravého nardu 
 
Kto povedal: „Kto som ja, aby som šiel 
k faraónovi a vyviedol Izrael z Egypta?“ 
A) Áron 
B) Mojžiš 
C) Manasses 
 
Kto povedal: „Nepoznám toho človeka, 
o ktorom hovoríte.“ 
A) Peter 
B) Tomáš 
C) Ján 
 
Ako sa volal starý otec kráľa Šalamúna? 
A) Júda 
B) Izaj 
C) Jetro 

Koľko kníh má Nová zmluva? 
A) 25 
B) 27 
C) 23 
 
Ktorá z týchto riek pretekala záhradou 
Edén? 
A) Chidekel 
B) Cís 
C) Nód 
 
Čo znamená v preklade meno Júda? 
A) udatný bojovník 
B) hľaďte – syn! 
C) Hospodin je verný 
 
Ako sa po latinsky volá 4.kniha Mojžišova? 
A) Leviticus 
B) Numeri 
C) Exodus 
 
Ako sa volal slepec pri Jerichu, ktorého 
Ježiš uzdravil? 
A) Bartimeos 
B) nepoznáme jeho meno 
C) Trofimos 
 
Kto učil, že nie je vzkriesenie? 
A) farizeji 
B) sadukaji 
C) herodiáni 
 
Ktorý z týchto mužov nebol sudcom Izraela? 
A) Lébón 
B) Tóla 
C) Elón 

Seniorátne stretnutie žien  

V nedeľu 19.júna 2011 o 15. hod. - v deň Svätej Trojice alebo 
Sancta Trinitas alebo Deň otcov - prišlo niečo vyše sto sestier 
a bratov na stretnutie žien Košického seniorátu, ktoré sa konalo 
v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Obišovciach. 

Hlavnou myšlienkou stretnutia bola téma: Rozvod - jediné 
riešenie? 

Milých hostí privítala sestra farárka Monika Beňová 
z Rankoviec - koordinátorka Spoločenstva evanjelických žien 
(SEŽ) Košického seniorátu a stretnutie žien otvorila s. Ružena 
Vereščáková z domáceho CZ. 

Nasledovali piesne z evanjelického spevníka č. 559, 648, 652. 
Zvesťou Božieho slova poslúžila sestra farárka Janka Maťová 
z Gemerskej Polomy na text z 1.Kor. 1:10-12, kde sa zaoberala 
myšlienkami rozvodu - rozpadu manželstva, čo je príčinou od-
chodu jedného z partnerov zo spoločnej domácnosti - rodiny. Je 
to možné len tam, kde nie je prítomný Pán Boh, a tak je to už bez 
poriadku, zodpovednosti jedného voči druhému. 

Brat farár Ján Sabanoš z Mníška n/Hnilcom vo svojom prího-
vore hovoril o tom, že si manželia majú navzájom pomáhať, byť 
si ústretoví, podopierať jeden druhého, ak ten druhý padne a tak 
prekonať zlé úmysly diabla. 

Nasledovali príhovory, spoločné modlitby sestier a bratov, 
modlitba Pánova - Otčenáš, vystúpenie spevokolu Pútnik 

s piesňami: Boh tak miloval svet, Božia sláva, Veď ma mocný 
Hospodine. 

Sestra farárka Beňová oboznámila prítomných s cieľmi 
a úlohami SEŽ v budúcnosti, potrebami vzdelávania žien, pomo-
ci slúžiť chorým. Informovala prítomných o úmysle projektu 
spoločnej výroby gobelínu s Lutherovou ružou, ktorú prezentujú 
ženy z Maďarskej republiky. Dotkla sa problému rozširovania 
SEŽ, mal by sa písať zoznam záujemkýň o členstvo v SEŽ. Tre-
ťou časťou projektu bolo hľadanie významných žien, ktoré sa 
podieľali na šírení reformácie. 

Brat farár Sabanoš predstavil „semeno“ Lutherovej ruže, ktoré 
by sa malo pestovať v každom spoločenstve veriacich, v každej 
rodine. 

Nasledovala pieseň „Aleluja“ v podaní Pútnika pod taktovkou 
p. Júlie Ráczovej. Požehnanie prítomným udelila s. farárka Janka 
Maťová. Poďakovanie rodine br. farára Jaroslava Petra za propa-
gáciu a distribúciu materiálov k stretnutiu žien. Ofera z podujatia 
sa rozdelila 10% pre cirkevný zbor Obišovce a zvyšok pre SEŽ. 

Po stretnutí nasledovali rozhovory v kultúrnom dome pri čaji, 
káve a veľmi dobrých zákuskoch a chlebíčkoch, ktoré pripravili 
šikovné ruky našich žien. 

 
JJ 
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1. Kedy a kde si sa narodil? 
Narodil som sa 19. augusta 1982 v jednej z košických 

nemocníc. 
 
2. Mohol by si nám prezradiť, čo ťa oslovilo, že si sa 

odhodlal pre štúdium teológie? 
Verím, že to bolo Božie vedenie, ktoré vo mne dozrie-

valo a upevňovalo sa niekoľko rokov. Určite veľkú rolu 
pritom zohrávalo vonkajšie prostredie, v ktorom som vy-
rastal. Návšteva mládeží počas víkendov strávených 
v Kysaku, či samotné služby Božie ešte za pôsobenia brata 
seniora Ladislava Fričovského, ktorý ma zmotivoval 
k takémuto rozhodnutiu. Som mu zato veľmi vďačný 
a dnes by som určite nemenil. ☺ 

 
3. Určite si si vybral citát z Biblie, ktorým sa riadiš. 

Môžeš nám ho prezradiť? 
Veľmi silné sú pre mňa slová 

apoštola Pavla z listu Rímskym 1 
kap, 16: „Lebo sa nehanbím za evan-
jelium Kristovo, lebo je mocou Božou 
na spasenie každému veriacemu, 
Židovi predne i Grékovi.“ 

 
4. Chceli by sme vedieť - kde 

všade si pôsobil po skončení štúdia 
na teologickej fakulte? 

Teologickú fakultu som skončil 
v roku 2007, ale moja životná cesta 
neviedla hneď do služby cirkvi. Rok 
som pracoval v „civilnom“ povolaní 
v obchodnom centre IKEA Bratisla-
va, kde som spoznal a prežíval bežné 
radosti i starosti ľudí mimo cirkvi. 
Zato obdobie som Pánu Bohu veľmi 
vďačný, lebo som spoznal mnohých skvelých ľudí. Záro-
veň som mohol byť pre nich tiež živým svedectvom viery, 
že aj kresťania sú normálni ľudia s takými istými starosťa-
mi ako majú oni. Veľkým povzbudením bolo pre mňa aj 
to, keď jedna moja kolegyňa sa rozhodla spraviť si konfir-
máciu v dospelom veku. Takže aj v týchto situáciách sa 
dokázal náš Pán a verím, že to všetko malo nejaký zmy-
sel... Po roku v Bratislave som bol ordinovaný v Spišskej 
Novej Vsi a mojím prvým pôsobením sa stali Necpaly 
v Turčianskom senioráte. Ako seniorálny kaplán som bý-
val na uprázdnenej fare v Blatnici. Zo začiatku ma to akosi 
viac ťahalo na Východ, ale postupom času som si toto 
miesto veľmi obľúbil. Určite k tomu dopomohli viaceré 
faktory.☺☺ Po ročnom pôsobení v Turci som bol bratom 
biskupom Sabolom prevelený na Východ do Sabinova, 
kde som pôsobil najprv ako zborový kaplán a od októbra 
po farárskych skúškach ako námestný farár. Moje srdce 
však ostalo v Turci, čo znamenalo, že som po novom roku 
2011 prijal pozvanie blatnického zboru stať sa ich zboro-
vým farárom. 

 
5. Pôsobil si aj v Sabinove. Ako sa ti tam slúžilo? A 

povedz nám o činnosti mládeže a vôbec, o fungovaní 
tamojšieho cirkevného zboru. 

Prišiel som do CZ, ktorý prežíval veľmi ťažké obdobie, 
nakoľko moja predchodkyňa musela z neho odísť a pol 
roka bol CZ administrovaný. Samotný zbor má veľmi sil-
ný potenciál, je tam veľmi veľa šikovných a úprimne ve-
riacich ľudí, ktorí túžia po duchovnom pokrme, ale mno-
hokrát to padalo na osobných vzťahoch, z čoho som bol  
sklamaný. Ale aj taká je služba... Veľkým povzbudením 
bola pre mňa orkucanská mládež a tiež novovznikajúci 
spevokol, ktorý vznikol krátko pred mojim odchodom. 

 
6. Boli sme na tvojej inštalačnej slávnosti. Priblíž 

nám teraz už tvoj cirkevný zbor v Blatnici, ako aj jeho 
históriu a všetko, čo a ako tam funguje. 

CZ Blatnica, v ktorom pôsobím je najmenším zborom 
Turčianskeho seniorátu. Má 450 duší a na službách Božích 
sa zúčastňuje v priemere 70 ľudí. Okrem Blatnice do CZ 
patria aj dedinky Laskár a Karlová.  Zbor má veľmi hlbo-

kú históriu, ktorá siaha do čias sa-
m o t n e j  r e f o r m á c i e . 
Z vnútrozborových aktivít spome-
niem: výučba náboženstva, konfir-
mácie, detská besiedka, stretávanie 
mládeže, biblické hodiny, spevokol. 
Medzi významné aktivity určite 
patrí aj letná biblická škola pre deti, 
ktorá sa organizuje pravidelne za-
čiatkom júla a má v našom zbore 
dlhoročnú tradíciu. 
 
7. Myslíme si správne, že sa ti 
splnil tvoj sen, že si túžil pôsobiť 
v Blatnici? 
Áno, myslím si, že tento sen sa pre-
menil na skutočnosť ☺☺ 
 

8. Jedno slovenské príslovie hovorí: najprv fara, 
potom Mara. Platí to aj u teba? 

No má to určite svoju logiku a zatiaľ to vyzerá, že po-
stupujem dobre...☺☺ Faru už mám a našiel som si aj 
priateľku Ivanku, s ktorou chodíme už vyše dvoch rokov. 
Ak Pán Boh dá, určite by sme chceli aj tento náš vzťah 
spečatiť sobášom. 

 
9. Čo by si chcel v živote dosiahnuť? 
V súkromnom živote, ak bude Božia vôľa, mať svoju 

rodinu, manželku, deti a čo sa týka toho pracovného, na-
ďalej sa vzdelávať v Božom slove, v teológii, a zároveň 
byť dobrým pastierom pre tých, ktorí sú mi zverení. 

 
10. Chcel by si niečo odkázať naším čitateľom? 
Chcem sa  poďakovať všetkým, ktorí prišli na moju 

inštaláciu, že sme mohli tvoriť jedno spoločenstvo pri no-
hách nášho Pána  a  tešiť sa zo vzájomných stretnutí. Záro-
veň prajem všetkým čitateľom Pútnika veľa Božieho po-
žehnania vám a vašim rodinám. Hoci sme od seba ďalej, 
predsa sme jedna Božia rodina. A viera v Krista nás spája. 
Nezabúdam na vás.    

 
V mene redakcie časopisu sa pýtal Dušan Kosturko 

Rozhovor s br. farárom Tomášom Germanom  



 

 

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

3.7.2011 

8:00 Kysak   

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

14:00 Suchá Dolina   

5.7.2011 Sviatok Cyrila a Metoda 18:00 Kysak   

6.7.2011 Sviatok Majstra Jána Husa 18:00 Obišovce   

10.7.2011 3. po Svätej Trojici 

8:00 Drienovská Nová Ves Mich 7,18-19; Ef 2,1-10 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Lemešany   
15.-17.7.2011 Misijné dni   Liptovský Mikuláš   

17.7.2011 4. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov Zach 7,8-10; R 14,7-13 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

24.7.2011 5. po Svätej Trojici 
8:00 Kysak 1S 3,1-10; 1Tim 1,12-17 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

31.7.2011 
6. po Svätej Trojici 9:30 Obišovce 5M 15,7-8.10-11; 1Pt 1,13-21 

Dištriktuálny deň Východného 10:00 Východná - amfiteáter   

7.8.2011 7. po Svätej Trojici 

8:00 Drienovská Nová Ves 2M 34,27-35; Zj 1,9-18 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Suchá Dolina   

14.8.2011 8. po Svätej Trojici 

8:00 Trebejov Mich 3,5-8; 1J 4,1-6 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Lemešany   

21.8.2011 9. po Svätej Trojici 
8:00 Kysak +VP  Am 8,4-6; 1Pt 4,7-11 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov +VP 

28.8.2011 10. po Svätej Trojici 
Kajúca nedeľa 

8:00 Drienovská Nová Ves +VP 

9:30 Obišovce +VP 

11:00 Kysak   

4.9.2011 11. po Svätej Trojici 
Začiatok školského roka 

8:00 Suchá Dolina +VP 

9:30 Trebejov Pamiatka posvätenia chrámu 

11.9.2011 12. po Svätej Trojici 

8:00 Kysak 1M 1,24-26; G 5,1-6.13-14 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Lemešany +VP 

18.9.2011 13. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov 2Kron 28,8-15; R 12,9-15 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

25.9.2011 14. po Svätej Trojici 
8:00 Drienovská Nová Ves Ez 37,15-22; Ef 4,1-6 

9:30 Obišovce   
11:00 Trebejov   

2. po Svätej Trojici 
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