
 

 

Oslovil ma článok sestry, ktorá píše, že je tu čas dávania a prijímania 
darov.  

V pohľade viery, vidiac svoj život vyznáva: „Dnes viem, že ma Boh 
nesmierne obdarúva, keď mi dáva do života mnohých úžasných ľudí. 
Rodinu, priateľov, kolegov, študentov. Som veľmi bohatá. Mám Božie 
Slovo a v ňom príklad úžasnej lásky, obetavosti a nežnosti v Kristu. ON – 
Ježiš Kristus, sýti hladných, inokedy lieči, raz napomína i pomáha múd-
rym slovom... 

Vianoce pre mňa znamenajú čas strávený s mojou 
rodinou a najbližšími, ale aj čas, kedy si viac uvedomu-
jem, že Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby ma zachránil. 
Hoci v poslednom čase sa mi zdá, ako keby Vianoce 
boli už iba o darčekoch, alebo príjemným posedením 
v kruhu rodiny. Počas Vianoc sa snažím načerpať čo 
najviac duchovných síl a rásť v mojom vzťahu 
s Bohom. Uvedomujem si, že keby Pán Ježiš neprišiel 
na túto zem a nestal sa človekom, tak by som nemohla 
byť zachránená a všetci by sme žili v hriechu a svet by 
bol bez svetla nádeje.“  Lenka F. 

Tento svet miluje poéziu Vianoc, tento bohatý – 
konzumný svet si komerčne privlastnil Vianoce 
a všetko čo k ním patrí, a vyhostil Ježiša. Tento svet 
chápe Vianoce ako obdobie keď sa dá najviac zarobiť, 
ale nemyslí na Ježiša.  Prišiel medzi svojich a svoji ho 
neprijali... nepovedali  svoje ÁNO Jeho láske - životu 
v plnosti v bohatstve Jeho lásky. Sestry a bratia, nepre-
márnime ten čas milosti a nechajme sa osloviť Božím 
slovom, ktoré nás vedie k poznaniu – či lepšie povedané 
k porozumeniu posolstva Vianoc.  

„Veď znáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že 
bohatý schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli jeho 
chudobou.“ 2 Kor 8, 9 

„aby sa im upevnili srdcia spojením v láske, a aby 
prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania, 
k porozumeniu Božiemu tajomstvu, Kristu, v ktorom sú 
skryté všetky poklady múdrosti a známosti.“  Kol 2,2 

Čo to posolstvo pre nás znamená veľmi dobre vy-
svetlil reformátor Dr. M.Luther: „pre nás by nemalo byť 
v Písme svätom nič radostnejšie, ako toto: Kristus sa narodil. Čo je iná 
radosť v porovnaní s touto radosťou? Zlato, priatelia, moc, česť, atď. 
nemôžu nás potešiť, ako radostné posolstvo, že Kristus sa stal člove-
kom... Keď Mária porodila dieťa, nikto si to nevšimol, svet nevedel 
o tom. Preto anjel z neba káže o tom: Ajhľa, zvestujem vám veľkú ra-
dosť...“ Pýtame sa dnes znova, ako sme formovaný touto zvesťou?  

To je evanjelium. Evanjelium, to je stály zápas o človeka, spoločnosť, 

rodinu, manželstvo. Tento zápas začína všade tam, kde Kristus prebýva 
v našich srdciach, kde Ho berieme vážne.  

Zvestujme toho, ktorý sa narodil, ako nášho Pána, a spievame mu 
chvály.  

No i vyznávame, čo pre nás ON znamená. Zvláštne ma oslovilo aj 
vyznanie D. Wilkersona, ktorý povedal:  

„Kristus je poklad. V ňom som našiel všetko, čo som potreboval. Pre 
mňa to znamená nasledovné: Nesnažím sa nájsť zmysel 
života v službe. Už sa nesnažim o naplnenie života 
v rodine, či priateľstve. Nepotrebujem už niečo stavať 
pre Boha, alebo byť úspešným, či užitočným. Nepokú-
šam sa držať krok s davom a nepokúšam sa nič doká-
zať. Nehľadám spôsoby ako sa ľúbiť ľuďom. Nesna-
žím sa vymýšľať alebo zdôvodňovať svoje východisko. 
Našiel som, čo som hľadal. Môj poklad je Kristus.“ To 
je oslovujúce vyznanie práve počas Vianoc, ale i do 
nového roka. V tejto súvislosti musí zaznieť aj posol-
stvo Božieho slova z evanjelia Matúša 6,21 „Lebo kde 
je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ Snáď nás 
osloví príbeh, ktorého posolstvo odkrýva práve túto 
tému bohatstva, ktoré nechceme, či pre našu poviaza-
nosť týmto svetom a hriechom nevidíme.  
Táto príhoda sa stala pred rokmi, keď otec zbil svoju 5-
ročnú dcérku, pretože stratila akúsi vec neveľkej hod-
noty. Bol vianočný čas a dievčatko prinieslo otcovi 
darček, a vraví mu: „Ocko, toto je pre teba!“ Otec bol 
viditeľne v rozpakoch, ale jeho podráždenosť ešte 
vzrástla, keď otvoril škatuľku a nič v nej nenašiel, bola 
prázdna. Nahnevane odvrkol: „Nevieš, že keď sa robia 
darčeky, tak sa očakáva, že v nich aj čosi je? A ty mi 
dávaš prázdnu škatuľu!“ Dievčatko sa na neho nechá-
pavo pozerá a so slzami v očiach hovorí: „Ocko, ... nie 
je prázdna! Vieš, ako som sa namáhala, kým som ju 
naplnila svojimi mnohými božtekmi?“ Otec vtedy 
precitol, kľakol si k dcérke, objal ju a prosil o odpuste-
nie. Prešiel dajaký čas a chvíľková nepozornosť vodiča 
stála toto dievčatko život. Celý ostatný čas po jej smrti 
otec chránil škatuľku, ktorú dostal v ono vianočné ráno 

od dcérky, na nočnom stolíku, pri posteli. A keď sa cítil slabý, bezmocný, 
keď nevedel ako ďalej, keď mu problémy prerastali cez hlavu, vtedy 
otvoril škatuľku a vybral z jej bohatstva jeden božtek, spomínajúc si 
pritom na lásku, s akou ich dcérka do nej vkladala.  

Čo je potrebné? Čo je nutné, aby som si to uvedomil? Tak ako ten 
otec, ktorý  pochopil  aké  bohaté  na  lásku bolo srdce dcéry. Pochopíme,  
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Vianoce, ale i nový rok, nová príležitosť povedať láske svoje áno 



 

 

Viete, čo sú... Zvitky od Mŕtveho mora (Kumránske zvitky)? 
 
V roku 1947 istý mladý beduínsky pastier našiel úplnou náhodou 

niekoľko džbánov s koženými zvitkami. Bolo to v jaskyni neďaleko 
Kumránu v pohorí blízko Mŕtveho mora. Mladík vôbec 
netušil, čo objavil, a nepoznal ani hodnotu týchto zvitkov. 
Predal ich na ulici za pár drobných. Keď sa k týmto doku-
mentom dostali archeológovia, zistili, že je to poklad ne-
smiernej hodnoty.  

Archeológovia potom v období rokov 1947-58 prehľa-
dali celú oblasť. Dovedna 900 zvitkov sa postupne našlo v 
jedenástich jaskyniach. Dvetisícročné rukopisy obsahujú 
takmer celý Starý zákon v hebrejčine. Zvitky sú považova-
né za jeden z najdôležitejších archeologických nálezov 
vôbec. Najvzácnejší je celý text Knihy proroka Izaiáša 
datovaný do obdobia rokov 125-100 pred n.l, ktorý je 
zaznamenaný na viac než sedemmetrovom rukopise. 

Väčšina textov je napísaná na koži, menšia časť na 
pergamone. Objavili sa i dve zvláštnosti. Prvá bol odtlačok 
papyrusu na hline. Papyrus sa už nezachoval, ale text v 
hline je dobre čitateľný. Druhou zvláštnosťou bol Medený zvitok, zhoto-
vený z čistej medi, ktorý sa nedal rozvinúť, ale bol porezaný na menšie 
plátky a potom poskladaný. Len tak ho bolo možné prečítať. 

Izraelský pamiatkový úrad oznámil, že poskladanie a spracovanie 
tisícov fragmentov poškodených zvitkov potrvá približne päť rokov. 
Texty majú obrovský význam hlavne pre biblickú kritiku, pretože pomá-
hajú rozpoznať jazyk, slovnú zásobu, ktorá sa v tej dobe používala, štýl 

reči, či rôzne frázy. Zároveň obsahujú aj niektoré opisy biblických novo-
zmluvných kníh. Pomohli osvetliť aj niektoré miesta v Biblii. Potvrdilo 
sa, že opisy biblických textov, z ktorých sa vychádzalo pri preklade Bib-
lie, sú veľmi presné. Pri porovnaní s Kumránskymi zvitkami, ktoré boli 

staršie, neboli žiadne veľké rozdiely. 
 Mnohé tieto texty boli napísané v dobe, kedy vznikalo 
kresťanstvo. Teda sú aj z doby Kristovej, ale aj z čias pôso-
benia apoštola Petra a Pavla. 
Kumránske zvitky v dnešnej dobe zaujali aj mnohých 
senzácie chtivých autorov. K jedným z nich patria aj Mi-
chael Baigent a Richard Leigh, ktorí napísali knihu Podvod 
so zvitkami od Mŕtveho mora. Zase je to o tom, ako cirkev 
sfalšovala výsledky, nezverejnila všetko a ovplyvnila po-
hľad na tieto dokumenty. Pravda je však taká, že v nich 
žiadna senzácia nie je. 
Kumránske zvitky zozbierali, zachovali, ale aj ukryli 
s najväčšou pravdepodobnosťou Eséni. Bola to veľmi 
špecifická skupina v židovstve. Spoločenstvo bolo uzavre-
té, s veľmi prísnymi pravidlami. Niečo také ako mníšske 
rády. Spájanie s povstalcami, ktorí sa vzopreli rímskej 

nadvláde, nie je vôbec na mieste, ako to  uvádzajú mnohí ďalší odborníci. 
Je potrebné si uvedomiť aj to, že to boli Židia. Tým bol ovplyvnený aj 

pohľad na osobu Pána Ježiša Krista, ako aj na vznikajúcu kresťanskú 
cirkev. Ak vás táto téma zaujala, naše vydavateľstvo Tranoscius vydalo 
knihu Sidónie Horňanovej: Kumránske zvitky. 

 
Jaro Petro 
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Viete o tom, že... 

Nová pieseň  

Osobne nie som spevák, ani znalec spevu. Najlepšie spievam v dave. 
No vy viete, že o speve ako takom reč nebude. Je to metaforicky vyjadre-
ný úmysel písať o niečom novom, čo začína, niečo budúce, čo nevieme 
aké bude, niečo, v čom sa ale môžeme spoliehať na nášho Boha. V tom je 
ono budúce krásne, lebo nijaká naša moc, ani schopnosti nám tu nepomô-
žu, ale Boh vie, aké má s nami úmysly a vie aj riešenia na naše starosti. 
My, drahí bratia a sestry, sme tí, ktorí prichádzame do chrámu, prichá-
dzame, aby sme počúvali Božie reči. „Hľa, ty si pre nich ako ten, čo 
spieva piesne o láske pekným hlasom a čo vie dobre hrať na strunovom 
nástroji. Počúvajú tvoje reči, ale neplnia ich. A keď sa toto splní - a splní 
sa to! - poznajú, že bol medzi nimi prorok.“ Ez 33:32. Odstavec, 
z ktorého je tento verš má názov „Proti tým, čo počúvajú a neplnia slovo 
proroka.“ Prichádzame, aby sme počúvali, len s plnením je to už ťažké. 
Povieme si, že sme nehodní, hriešni, slabí, jednoducho, že nedokážeme 
splniť to, čo po nás Pán požaduje. Iste, ale náš pomocník je Duch Svätý, 
ktorý nás posilňuje, ktorý nám dáva múdrosť. Počuté slovo nedokážeme 
naplniť. Máme na to veľa dôvodov. Ešte dokážeme v mnohom ústami 
urobiť veľa. Ale skutok, „viera činná skrze lásku“ (Gal 5,6), to si vyžadu-
je zapretie seba samého a nasledovanie Krista. (Mt 16,24)  

Som vďačný všetkým vám, ktorí ste stáli a stojíte verne v službe 
v našom cirkevnom zbore, lebo opäť máme byť za čo vďační Bohu, za 
všetko čo sme prijali, za všetkých vás. Vďační, za našu mládež, ktorá 
rovnako verne zápasí na modlitbách a pri Slove, pomáha s konfirmandmi, 

slúži. Za presbyterov, presbyterky, s ktorými veci riešime v prospech 
cirkevného zboru. Za vaše milodary, za vašu dôveru. Som veľmi vďačný 
bratovi farárovi a jeho rodine za službu, ktorú verne konajú.  

Teraz nastupuje nová pieseň. Chcem nám všetkým položiť otázku: Je 
to, čo robíme, ako žijeme - je oslavou Božieho mena? Je melódia, kde 
sme my ako nástroj, a ktorá vzniká vanutím Ducha Svätého práve tá, 
ktorá oslavuje Boha? Sme naladení tak, aby sme boli na oslavu Božiu? 
Ak nám tak trochu znie text z Ezechiela proti srsti, tak má čo povedať aj 
proti nám, ako proti tým, ktorí počúvajú, teda sú konzumentmi, ale nie 
činiteľmi. Proti tým, čo počúvajú Božie reči, ale neplnia ich. Skúsme teda 
spievať – žiť novú pieseň. Tú, ktorá znie ľubozvučne Bohu. Ktorá znie na 
Jeho oslavu. Tou piesňou, jej melódiou, jej notami, jej pauzami je „viera 
činná skrze lásku“ (Gal 5,6). Nie je to ale tak, že budeme skúšať žiť 
kresťanský život, všemožne sa snažiť a pritom popierať silu pobožnosti 
(2.Tim 3,5). Skutočnou novou piesňou je otvorené srdce pre „vieru činnú 
skrze lásku“, pre Krista. V plnosti očakávania Pána, kedy príde a zaklope. 
Očakávania Jeho návratu. 

Prajem vám požehnaný adventný čas a požehnané Vianoce. V novom 
roku 2011 nech na vás sám Hospodin vyleje svoje požehnanie, aby ste 
vždy kráčali v istote viery a boli činiteľmi Slova. 

 
 

Ján Brozman, zborový dozorca       
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Noc svetla 
Je jedna noc, ktorá je svetlom. 

Je jedna noc, ktorá je nádejou všetkým. 
Pokoj blízkym i vzdialeným. 

Pokoj vrchom, pokoj stráňam, 
pokoj vetru, pokoj vánku. 

Pokoj Vianoc, pokoj Boží, 
Nech sa všetkým do sŕdc zloží. 

Sláva na výsostiach Bohu, 
Narodil sa Kristus Pán! 

                                   
   M.Kolenová  



 

 

 

Blahoželáme! 
 

1.1.2011 – 31.3.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 

⇒ Oprava podlahy obišovského kostola sa podľa rozhodnutia zborového presbyterstva mala začať 
hneď po Veľkej noci. Po prekonzultovaní tohto termínu s majstrami, ktorí nám tieto opravy budú 
robiť, došlo k zmene na skorší termín. Ak nám to počasie dovolí, chceli by sme začať už koncom 
februára, aby sme do Veľkej noci boli s opravou hotoví. Z tohto dôvodu Vás znova prosíme, aby 
ste nezabudli na zbierku 16,60 € na opravu našich kostolov, ale určite budeme potrebovať pomoc 
pri brigádach, pretože za práce, ktoré si vieme urobiť sami, by sme nechceli platiť. Veríme, že ak 
to bude potrebné, pomôžete a priložíte ruku k dielu. 

 
Plánované akcie: 
⇒ Jednou z možných akcií v budúcom roku je zborový výlet k moru do Chorvátska. Takýto zájazd zorganizoval Evanjelický zbor 

v Bystrom tohto roku. Dovolenka sa vydarila a budúci rok by chceli ísť znova. Uvažujeme o tom, že by sme sa k nim pridali, naplni-
li jeden autobus a urobili si vlastný turnus. Cena na jednu osobu, ktorá zahrňuje dopravu, ubytovanie, plnú penziu a poistenie, vyjde 
od 219€ do 271€, záleží to od počtu účastníkov. Výlet sa uskutoční cez letné prázdniny. Predbežne sa treba prihlásiť do konca tohto 
roku, aby sme vedeli, či by bol v našom zbore o takúto akciu záujem. Pripomínam, že dovolenka nie je dotovaná cirkevným zborom. 

⇒ Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov budeme mať začiatkom roka spolu s Reformovaným zborom z Vajkoviec a Evanjelickým 
cirkevným zborom z Budimíra. Srdečne Vás pozývame! 

60 rokov 
Jaroslav Cibuľák, Obišovce 118  

55 rokov 
Vladimír Olejár , Drienovská Nová Ves 122  

Vladimír Hajduk, Kysak 21  
Jolana Mižišinová , Kysak 123 

50 rokov 
Monika Pankuchová , Suchá Dolina 13  

Miroslav Hajduk, Kysak 389 
Ing. Miroslav Janík, Obišovce 17 

75 rokov 
Milan Kollár, Kysak 85 

80 rokov 
Anna Gamecová, Kysak 34 

Alžbeta Vargová, Kysak 154 

85 rokov 
Ján Dudáš, Obišovce 80 

Zlatá svadba 
Márie Gaľová a Rastislav Gaľa  
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Detský kútik 
 
Milé detičky! Dnes je vašou úlohou vyplniť túto tajničku. A to takým 

spôsobom, že zoradíte zvieratká na obrázkoch podľa ich skutočnej veľko-
sti od najmenšieho po najväčšie a zaradom ich vpíšete do tajničky. Vo 
vyznačených políčkach vám vyjde meno jedného z prorokov.  

Správne odpovede je potrebné odovzdať do konca februára na faru. 
Na úspešných lúštiteľov čaká malá odmena.  

Postav dom, zasaď strom 
 

Ako každý rok aj v roku 2010 sme mali konfirmandskú víkendovku, ktorá sa tento-
raz uskutočnila na fare v Soli od 12. do 14. novembra. Táto víkendovka nebola 
však určená len pre našich konfirmandov, ale taktiež pre mládežníkov z nášho cir-
kevného zboru. 
Hlavnou témou víkendovky bola myšlienka „Postav dom, zasaď strom“, ktorá nás 

sprevádzala hlavne počas večerných programov. Po našom príchode v piatok večer sme sa zišli spoločne aj 
s mládežníkmi zo Soli, kde pre nás naši hostitelia 
mali pripravený večerný program s chválami, hra-
mi a témou, ktorú mal brat farár Kubačka. 
V sobotu večer sme si vymenili úlohy 
s mládežníkmi zo Soli a rozoberali sme myšlienku 
našej víkendovky, „Postav dom, zasaď strom“, kde 
nám Denisa Gallová poslúžila témou o tom, aké 
dôležité je mať istotu v Bohu a pevné základy náš-
ho života a hlavne nášho kresťanského života, lebo 
tak ako aj dom musí mať pevný základ, aby sme 
mohli začať stavať, tak aj náš život musí byť posta-
vený pevne na viere v nášho Spasiteľa Ježiša Kris-
ta. 

Počas víkendovky sme toho stihli ale ešte omno-
ho viac. Brat farár Petro mal hodinu konfirmačnej 
prípravy s konfirmandkami druhého ročníka prípra-
vy na konfirmáciu, hrali sme aj hry pred farou, 
keďže nám Pán aj počasím veľmi prial a ďalšie 
voľné chvíľky sme trávili spoločenskými hrami, u jednotlivcov tiež učením hry na gitaru, alebo tiež na duchovných 
skupinkách! 

Hlavným veršíkom víkendovky bol verš z Listu Rímskym 6:23, „Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím 
darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.“ A tak na záver chcem všetkým vám popriať, aby 
ste aj vy stavali svoj život na tom najpevnejšom základe. Ním je viera v Boží dar milosti, ktorý nám On zasľúbil aj 
v tomto verši! 

A keďže chceme v našom stavaní pokračovať aj naďalej, budeme sa každú sobotu stretávať na mládeži striedavo 
na fare v Obišovciach a v kultúrnom dome v Kysaku o 17:00 kde ste srdečne pozvaní. 

 
Mládežnícky tím CZ Obišovce 

Mládežnícke okienko :-) 



 

 

Mládežnícke okienko :-) 
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Trápenie 
 
Kamarát raz v spoločnej správe na internete poslal jedno 

video, predpokladám, že je to nejaká nahrávka z kázne istého 
amerického či anglického farára. Netuším, kto to je, kedy to 
hovoril, ale myslím, že to nie je podstatné. Podstatné je to, čo 
hovoril. Veľmi ma to oslovilo. Citujem: 

„...a pozrel som sa na dnešnú cirkev a náboženstvo a všetko 
čo vidím, sú len vynálezy a služba človeka, tela. Väčšinou bez-
mocné. Bez akéhokoľvek dopadu na svet. Vidím viac sveta, 
ktorý prichádza do cirkvi a ovplyvňuje ju, miesto toho aby ona 
ovplyvňovala svet. Vidím hudbu, ktorá sa hráva v dome Bo-
žom, vidím zábavu, ktorá tam vládne, posadnutosť zábavou 
a nenávisť k napomínaniu a nenávisť k náprave. Nikto to už 
nechce počuť. Čo sa stalo s trápením (bolesťou) v chráme Bo-
žom? Čo sa stalo s trápením v službe? Je to slovo, ktoré už 
veľmi nepočuť v tomto rozmaznanom veku. Nepočujete to už. 
Trápenie znamená extrémna bolesť a úzkosť. Emócie tak roz-
babrané, že sa stávajú bolesťou. Bezprostredná, hlboko prežíva-
ná vnútorná bolesť nad situáciou v akej si, ktorá je v tebe alebo 
okolo teba. Trápenie. Hlboká bolesť. Hlboký smútok (ľútosť). 
Agónia Božieho srdca. Tak silno nám záleží na našich rečiach 
a slovách o prebudení, ale pritom sme sa stali tak pasívnymi... 
Ale tá skutočná túžba sa zrodí z trápenia. Všetka skutočná túž-
ba po Kristu pochádza z krstu (ponorenia) v trápení. Hľadajte 
v Písme a zistíte, že keď Boh chcel obnoviť situáciu v troskách, 
zdieľal svoje vlastné trápenie sa kvôli Jeho cirkvi a kvôli tomu 
čo sa dialo s Jeho ľudom, našiel modliaceho sa človeka, vzal ho 
a doslova pokrstil v trápení. Je to v knihe Nehemiáš. Jeruzalem 
je v troskách. Ako sa s tým Boh vyrovná? Ako obnoví ruiny? 
Pozrite sa na to – Nehemiáš nebol kazateľ, bol to muž zamest-
naný vo vysokej pozícii. Bol to muž modlitby. Boh našiel člo-
veka, ktorý nebude mať len záblesk nejakých emócií, len krát-
kodobé obrovské vzplanutie a vzbudenie záujmu a potom to 
nechá zomrieť. Našiel človeka, ktorý vraví: ‚Nie!!! Bol som 
zlomený, plakal som, rmútil som sa, potom som sa začal modliť 
dňom i nocou.‘ Prečo tí ostatní muži, prečo tamtí nedostali 
odpoveď? Prečo Boh nepoužil k obnove ich? Prečo oni neprišli 
so Slovom od Neho? Lebo tam nebola žiadna známka trápenia! 
Žiadny plač! Ani slovo modlitby! Všetko je v troskách. Záleží 
ti dnes na tom? Záleží ti vôbec na tom, že Boží duchovný Jeru-
zalem – cirkev sa vydala za svet? Že celou zemou vanie obrov-
ský chlad? A trochu hlbšie, záleží ti na Jeruzaleme, ktorý je 
v našich srdciach? Diabol chce, aby  znamenie trosiek, ktoré 
pomaly odsáva duchovnú silu a vášeň, bolo aj na nás, aby sme 
boli slepí k chaosu, slepí k vlažnosti, ktorý sa pomaly vkráda 
dovnútra, chce to, lebo nás chce odstaviť z boja a zabiť! Chce, 
aby si už netrávil čas na modlitbe, aby si už pred Bohom nepla-

ka l .  Môžeš  sed ieť 
a pozerať telku, zatiaľ čo 
tvoja rodina ide do pekla. 
Dovoľ mi opýtať sa: obvi-
ňuje ťa vôbec to, čo tu 
teraz hovorím? Je obrov-
ský rozdiel medzi trápe-
ním a znepokojením sa. 
Znepokojenie/záujem je niečo, čo ťa začne zaujímať, nejaký 
projekt, starosť, prípad, potreba,... Chcem ti niečo povedať. Za 
tých 50 rokov kázania som sa naučil, že ak sa to nenarodí 
z trápenia, a ak sa to nenarodí z Ducha Svätého – kde to, čo si 
videl a počul o tých ruinách, ťa priviedlo na kolená, do krstu 
trápenia a ty si začal hľadať Boha a modliť sa... teraz viem, 
(viem to vôbec?) pokiaľ som nebol v agónií, pokiaľ som nebol 
premožený trápením. A všetky naše projekty, naše služby, všet-
ko čo robíme,... kde sú učitelia nedeľnej školy, ktorý plačú nad 
deťmi, o ktorých vedia, že neposlúchajú a pôjdu do pekla? Vie-
te, skutočný modlitebný život začína na mieste trápenia. Pokiaľ 
sa vo svojom srdci rozhodnete modliť sa, Boh príde a bude 
s vami zdieľať svoje srdce. Vaše srdce začne kričať – Ó Bože, 
ľudia sa Ti rúhajú, Duch Svätý je zosmiešňovaný. Nepriateľ 
vyšiel vonku a pokúša sa zničiť svedectvo o Božej vernosti. 
Niečo sa musí stať. Nenastane obnovenie, žiadne prebudenie, 
dokiaľ Mu nedovolíme, aby nás znovu zlomil. Ľudia, začína 
byť neskoro a začína to byť príliš vážne. Prosím, nevravte mi, 
že máte záujem, keď trávite hodiny na internete alebo pred 
telkou. Poďme. 

Modlitba: Pane, sú tu ľudia, ktorí potrebujú prísť k Tvojmu 
oltáru a vyznať: nie som viac to, čo som býval, nie som viac 
tam, kde som mal byť. Bože, nemám tvoje bremeno, tvoje srd-
ce. Chcel som aby to bolo jednoduché. Chcel som len byť šťast-
ný. Ale Pane, skutočná radosť, tá prichádza z trápenia. Nič, čo 
pochádza z tela, ti nedá radosť. Nezaujíma ma, koľko peňazí, 
nezaujíma ma, aký nový dom... nie je absolútne nič fyzické, čo 
by mi mohlo dať radosť. Jedine to, čo sa stane skrze Ducha 
svätého, keď si poslušný a vezmeš si to k srdcu. Postav múr 
okolo svojej rodiny, postav múr okolo svojho vlastného srdca, 
urob sa silným a neústupčivým voči nepriateľovi. Bože, to je to, 
po čom túžime...“ 

Myslím, že k tomu netreba žiadny komentár. Snáď už len 
jeden verš, ktorý mi napadol v súvislosti s touto kázňou: 
„Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som 
krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; lebo 
moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké.“ Matúš 11,       
29-30 

 
Zuzka Brozmanová 

 

„A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi 
nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na 

slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti 
a pravdy.“   

Ján 1, 14 
 

Požehnané Vianoce, aj Nový rok, 
nech Pán Ježiš sprevádza každý váš krok!  
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Na 1. adventnú nedeľu spevokol PÚTNIK prijal pozva-
nie na misijné popoludnie do cirkevného zboru Rankovce, 
fília Bačkovík, ktorá je rodiskom nášho zborového brata 
farára Jaroslava Petra. Vo filiálnom 
kostole nás privítal brat kurátor 
Miroslav Mičko a brat farár Ľubos-
lav Beňo.  

Po privítaní už zaznelo chrámom 
12 piesní v podaní nášho spevoko-
lu, ktoré boli popretkávané modlit-
bami, predstavením cirkevného 
zboru Obišovce, spoločnou piesňou 
z evanjelického spevníka, básňou, 
príhovorom. 

Za pomoci videoprojekcie pred-
stavil brat farár Petro prítomným 
kostoly patriace do Obišovského 
cirkevného zboru, novú a starú faru a oboznámil ich s prá-
cou v zbore, ktorú vykonali jeho predchodcovia a v ktorej 
pokračuje. Hovoril aj o cieľoch do budúcnosti, ktoré by 
sme chceli s pomocou Božou dosiahnuť. 

Touto nedeľou začíname adventné obdobie a tak nás 
brat farár Petro v príhovore nabádal, aby sme vo svojich 
životoch viac mysleli na druhý príchod Pána Ježiša Krista, 

na ktorý nás adventné obdobie upo-
zorňuje. 
Po príhovore nasledovali ďakovné 
modlitby cirkevníkov z oboch cir-
kevných zborov, brata farára Beňa a 
spoločným odriekaním modlitby 
Pánovej „Otče náš“. Hosťujúci spe-
vokol pokračoval zaspievaním troch 
piesní, nasledovalo Áronovské po-
žehnanie a vystúpenie bolo ukonče-
né piesňou Aleluja. 
Na záver domáci zboroví farári Ľu-
boslav a Monika Beňovi poďakovali 
spevokolu a odovzdali darčeky a 

misijné popoludnie sa skončilo spoločnými rozhovormi pri 
malom občerstvení. 

 
Jaroslav Kosturko 
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Spevokol Pútnik putoval 

Milý dospeláci ☺ 
 
Milí čitatelia, prinášame vám tajničku pre dospelých. Správne odpovede nájdete v prvých siedmich kapitolách knihy 

Skutky apoštolov. Vyplnenú tajničku môžete odovzdať bratovi farárovi a úspešných riešiteľov odmeníme. Prajeme vám 
požehnaný čas štúdia Písma pri vypĺňaní tajničky.☺ 

1. Kto bol pred židovskou radou? (Peter a .....) 
2. Osoby, ktoré z pohanov prestúpili k židovstvu 
3. V akom vzťahu boli Ananiáš a Zafira 
4. Meno veľkňaza 
5. Kto robil mnoho zázrakov a znamení? 
6. Na ulice vynášali chorých a ukladali ich na lôžka a na ....., 

aby, keď pôjde Peter, ich uzdravil 
7. V jeruzalemskom cirkevnom zbore mali všetci všetko ..... . 
8. Syn potešenia  levíta, rodom z Cypru 
9. Kam preniesli a pochovali Jákoba do hrobu, ktorý kúpil 

Abrahám? 
10. Meno zvoleného diakona 
11. Keď lós padol na Mateja, bol priradený k ..... Apoštolom 
12. Koho oslovuje autor v úvode? 
13. Mužovia galilejskí stáli a ..... do neba 
14. Povstal veľkňaz a všetci, ktorí boli s ním - bola to stra-

na ..... . 
15. Kto naplnený Duchom Svätým predpokladal Judášovu 

zradu? 
16. Rodom a náboženstvom predtým židia, ale rečou a výcho-

vou Gréci bývajúci mimo Palestíny 
17. Meno muža, ktorý sa vydával za veľkého, pripojilo sa k 

nemu 400 mužov, ale ho zabili a tí čo ho počúvali sa roz-
pŕchli 

18. Koho ľud ukameňoval 
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- Prečo si sa rozhodla slúžiť v zbore? 
- Bol to taký dlhodobejší proces. V Pána Ježiša som uverila, keď som 

mala 14 rokov a odvtedy som navštevovala dorast v Prešove. Po pár 
rokoch som mala pocit, že som už všetko počula, že všetky tie príbehy už 
poznám. Ale zároveň som verila Božiemu zasľúbeniu, že nám ponúka 
život v plnosti a že má pre mňa pripravené nové veci, ak sa mu úplne 
odovzdám. Vtedy som sa začala modliť, aby mi Pán ukazoval, čo má pre 
mňa pripravené. A Boh odpovedá na modlitby, otvoril mi oči a ja som 
videla potrebu v našej dedine, aj v našom zbore. Tak som začala viesť 
dievčenskú skupinku u nás v Drienovskej. Najprv nás bolo 6, chvíľu 8 a 
nakoniec sme zostali 4. V tom čase som začala navštevovať aj stretnutie 
mládeže, ktoré v tom čase viedol brat farár Mišina. A tak sme spoločne 
začali snívať sen pre našu mládež. Túžili sme a stále túžime vidieť mla-
dých ľudí nachádzať zmysel života vo vzťahu s Kristom.  

- Čo podľa teba najdôležitejšie ťa za tie roky Pán Boh cez službu 
naučil? 

- Naučil ma, že sa vždy budem mať čo učiť. O Ňom, o Jeho Slove, o 
sebe... Naučil ma, že som na Ňom úplne závislá a jediné na čo sa môžem 
a chcem spoliehať je On sám. A že žatvy je mnoho, ale pracovníkov 
málo. Práve preto som veľmi vďačná za všet-
kých, ktorí v mládežníckej službe stoja pri 
mne, konkrétne členov nášho tímu, lebo bez 
nich by sa to nedalo. Takže veľká vďaka patrí 
Julke Gallovej, Zuzke Brozmanovej, Danke 
Šoltísovej, Tinke Hajdukovej, Mimovi Richta-
rikovi, Ivke Gaľovej a Aďke Gajdošovej. 

- Ako vnímaš spoluprácu so staršími 
členmi nášho zboru a s bratom farárom? 

- Za celý čas, čo slúžim v zbore, som sa 
stretla len s ochotnými a milými ľuďmi. Kedy-
koľvek bolo niečo treba, dalo sa na nich vždy 
obrátiť, či už na tetu Štofanovú (keď sme 
zabudli kľúče), na tetu Richtarikovú (aby nám 
upiekla jej výborné medovníčky), na Ingu 
Babejovú (keď sme potrebovali pomôcť s 
financiami), na tetu Vereščákovú (keď sme 
potrebovali kuchárku na výlet), na našich 
doma (naposledy, keď som im oznámila, že v 
našej detskej bude skupinka pre 50 dievčat, 
áno päťdesiat.) A to som vymenovala naozaj 
len pár zo všetkých ochotných sŕdc. A samozrejme, nesmiem zabudnúť 
na nášho pána farára, ktorý nás vždy podporuje, zháňa čo je treba, vozí, 
kam je treba. Jednoducho, je najlepším farárom na svete ako sme sa už 
viackrát na tíme zhodli. 

- Ako vnímaš spoluprácu medzi okolitými cirkevnými zbormi 
a nami? 

- Ako som už spomínala, bola som vychovávaná na mládeži v Prešo-

ve, takže medzi nami a nimi funguje úzke spojenectvo. Taktiež spolupra-
cujeme aj niektorými členmi bardejovskej, kukovskej, či košickej mláde-
že. A v poslednej dobe sme sa párkrát stretli aj s mládežou z Budimíra. A 
presne toto je jednou z najkrajších vecí na práci v cirkvi. Máme Toho, 
ktorý nás spája a tak už nezáleží na tom, či bývaš v Prešove, Bratislave 
alebo Trebejove, všetci sme (alebo presnejšie budeme) obyvateľmi Ne-
beského kráľovsva.  

- Čo robíš okrem toho, že slúžiš v zbore? 
- Študujem už štvrtý rok na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Koši-

ciach, odbor matematika a anglický jazyk a literatúra. Okrem toho od 
septembra pracujem na polovičný úväzok v Tréningovom centre Kompas 
(www.tckompas.sk). Je to organizácia, ktorá sa zaoberá tréningom mlá-
dežníckych vedúcich po celom Slovensku. V rámci toho organizujeme 
raz ročne aj Konferenciu pre pracovníkov s mládežou, ktorá sa koná v 
Žiline. Tejto konferencie sa každoročne zúčastňuje aj náš mládežnícky 
tím. 

- Dokážeš stíhať také množstvo vecí? Poraď nám, ako na to. 
- Všetko je o prioritách. Človek stihne v živote to, čo je preňho dôle-

žité. Pre mňa je služba Bohu jednou z najdôležitejších vecí v mojom 
živote. A najlepšie na tom je, že mám toho 
najlepšieho šéfa a Ten sľúbil a Biblia je plná 
príkladov toho, že dá silu aj prostriedky na to, 
aby sme vykonali to, do čoho nás povolal. 
Preto hľadajme najprv kráľovstvo Božie a 
všetko ostatné nám bude pridané. 
- Myslíš, že je podľa Pána Boha dôležité 
slúžiť ľuďom? Prečo? 
- Posledné slová Pána Ježiša z Matúšovho 
evanjelia dávajú úplne jasnú odpoveď: „Daná 
je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte 
teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac 
ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a 
učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som 
vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky 
dni, až do konca sveta.”  
Každý jeden z nás, kto pozná Krista osobne, 
dostal takýto príkaz. Učíme to už konfirman-
dov. Snažím sa teno príkaz brať vážne, preto-
že viem, komu sa raz budem zodpovedať. 
Tomu, ktorý nechal 99 oviec a išiel hľadať 

jednu stratenú. Tomu, ktorý zomrel, aby sme my mohli žiť. Tomu, ktorý 
mi daroval život na to, aby Jeho meno bolo zvestované a oslávené. 

- Keby si mohla vysloviť jedno prianie pre náš cirkevný zbor, čo 
by to bolo? 

- „Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.“ 1. Jánov 2,6  
 

Julka Gallová 

Rozhovor s Denisou Gallovou, vedúcou mládeže 

(dokončenie zo strany 1) 
alebo vôbec chápeme aké bohatstvo nám Boh v Kristu daroval, aby 
sme s apoštolom Pavlom vyslovili: „Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný 
dar.“ 2 Kor 9,15. Povedzme dnes Kristu svoje ÁNO, prijmime Viano-
ce a nový rok ako čas milosti, pripomenutie, že bez betlehemského 
dieťaťa Pána Ježiša Krista sme chudobní. Prajem vám, milí bratia 
a sestry, milá mládež a deti, aby váš život a tento nový rok bol cestou 
rastu, na ktorej sa učíme  žiť z tohto bohatstva milosti a lásky. Učíme 
sa dávať Kristu náš čas, myšlienky, našu vôľu, naše plány – prítom-
nosť i budúcnosť.  Zrieknuť sa všetkého, čo nás od Neho vzďaľuje, 
ako hovorí apoštol: „A všetko pokladám za smeti, aby som Krista 
získal.“ Vzdávam sa svojich špinavých šiat sebaistoty a dobrých skut-
kov, falošnej zbožnosti, povrchného evanjelictva, prázdneho kresťan-
stva, ktoré svojim spôsobom takmer splynulo so svetom. Bol som 
obdarovaný Kráľom života, Pánom Ježišom – novým životom. Pán 
Ježiš nebol súčasťou tohto sveta, ale vstúpil do neho, nebol súčasťou 
dejín, no vstúpil do nich. Tak ako sa to udialo vtedy, chce vstúpiť do 
tvojho života i dnes. Naša núdza, naša chudoba je zapríčinená našim 
hriechom. Môžeš aj počas týchto Vianoc a nového roka ostať 
i naďalej  chudobný – práve ty.   

Ak neprijmeš to bohatstvo milosti a lásky  v Kristu, nezačnú sa 
roztápať ľady tvojho sebectva, egoizmu, pýchy a hriechu. Atmosféra 
Pánovho narodenia nás nezmení, možno inak naladí naše pocity. No 
ak počas týchto sviatkov prijmeš bohatstvo Kristovej lásky a milosti – 

potom v rodine nebude vládnuť napätie, hnev či hádky alebo ľahostaj-
nosť v manželstve a tvoje kresťanstvo sa stane svetlom a soľou. 

Nejde o atmosféru Vianoc, ale o atmosféru tvojho srdca - tvojho 
života. Ježiš je tým darom – nových alternatív lásky  v našom živote. 
Nebráňme našim egoizmom čerpať z tohto bohatstva, povedzme 
ÁNO tej novej ceste života v Kristu v moci Ducha Svätého.   

Miesto, kde kresťanstvo upadá je EÚ, miesto kde kresťanstvo má 
bohatú minulosť, ale chudobnú prítomnosť je Slovensko, možno tvoja 
rodina či manželstvo a cirkevný zbor. Miesto, kde Kristus prišiel ako 
najchudobnejší zeme je Betlehem, miesto, ktoré hľadá i dnes, je tvoje 
srdce. 

Práve dnes ťa chce to dieťa - Ježiš Kristus integrovať do svojho 
hnutia lásky, aby aj skrze tvoj život mohli byť obohatené vzťahy, svet 
a ľudia okolo. 

„Veď známe milosť, lásku...“  
Bez Božieho daru lásky v Kristu sme, ostávame chudobní. Ne-

schopní druhého objať, obohatiť – darom milého slova, odpustenia, 
povzbudenia, prijatia a požehnania. 

Želám Vám pokoj v duši a radosť v srdci 
počas Vianoc i  celého nového roka 2011, v ktorom naše áno Kris-

tu bude pretavené do nového svedectva viery, ktorá žije láskou a 
svedčí o nádeji.   

 
Ján Bakalár, farár - senior ŠZS 



 

 

R o z p i s   s l u ž i e b   B o ž í c h 
23.12.2010 Večera Pánova 17:00 Obišovce   
24.12.2010 Štedrý večer 17:00 Obišovce deti, dorast 

25.12.2010 1. slávnosť vianočná 
8:00 Suchá Dolina   
9:30 Obišovce spevokol 

11:00 Kysak   

26.12.2010 2. slávnosť vianočná 

8:00 Lemešany   
9:30 Kysak spevokol, dorast 

11:00 Trebejov   
11:00 Drienovská Nová Ves   

Silvester 18:00 Obišovce   
21:00 Obišovce – zbor. miestnosť   

1.1.2011 Nový rok 9:30 Obišovce   

2.1.2011 Nedeľa po Novom roku 

9:30 Trebejov 4M 13,25-28; Žid 3,1-6 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
11:00 Suchá Dolina   

6.1.2011 Zjavenie Krista mudrcom 
8:00 Kysak   
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

9.1.2011 1. po Zjavení 

8:00 Drienovská Nová Ves Iz 42,1-4; Kol 1,15-19 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   
14:00 Lemešany   

16.1.2011 2. po Zjavení 
8:00 Trebejov Jer 17,12-14; Ef 1,7-14 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
17.1.2011 Týždeň za jednotu kresťanov 18:30 Budimír   
18.1.2011 Týždeň za jednotu kresťanov 18:30 Vajkovce   
19.1.2011 Týždeň za jednotu kresťanov 18:30 Obišovce   
20.1.2011 Týždeň za jednotu kresťanov 18:30 Vajkovce   
21.1.2011 Týždeň za jednotu kresťanov 18:30 Budimír   
22.1.2011 Týždeň za jednotu kresťanov 18:30 Kysak   

23.1.2011 3. po Zjavení 
8:00 Kysak 1Kr 5,1-4.9-15; R 1,16-17 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

30.1.2011 4. po Zjavení 
8:00 Drienovská Nová Ves Jób 38,1-11; 2K 1,8-11 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   
2.2.2011 Predstavenie Krista Pána   9:30 Kysak   

18:00 Obišovce   
6.2.2011 5. po Zjavení 9:30 Obišovce výročný zborový konvent 

13.2.2011 6. po Zjavení 

8:00 Trebejov Iz 43,15-21; F 2,12-17 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
14:00 Lemešany   

20.2.2011 Nedeľa Deviatnik 
Spomienka na starý spevník   

8:00 Kysak 2S 7,18-22; F 3,7-14 
9:30 Obišovce Spievame zo starých spevníkov 

11:00 Trebejov   

27.2.2011 Nedeľa po Deviatniku 
8:00 Drienovská Nová Ves Iz 55,8-11; 1K 10,23-31 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

6.3.2011 Predpôstna 

8:00 Trebejov Veľp 8,6-7; 2K 5,18-20 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
14:00 Suchá Dolina   

13.3.2011 1. pôstna 
8:00 Lemešany Mich 7,7-9; Jk 1,12-15 
9:30 Obišovce Posedenie pri káve; Ofera pre gen. podporoveň 

14:00 Trebejov Misijné poobedie 

20.3.2011 2. pôstna 
8:00 Kysak Jer 12,1-3; 2K 6,1-10 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

27.3.2011 3. pôstna 
8:00 Trebejov + VP  Zach 3,1-5; 2K 12,7-10 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak + VP 

3.4.2011 4. pôstna 

8:00 Drienovská Nová Ves + VP Am 8,11-12; 2K 9,8-10 
9:30 Obišovce + VP 

11:00 Trebejov   
14:00 Suchá Dolina + VP 

10.4.2011 5. pôstna (Smrtná) 

8:00 Kysak Pašie 
9:30 Obišovce Pašie 

11:00 Drienovská Nová Ves Pašie 
14:00 Lemešany + VP  Pašie 

17.4.2011 6. pôstna (Kvetná) 
8:00 Trebejov Pašie 
9:30 Obišovce Pašie 

11:00 Kysak Pašie 

31.12.2010  

4/2010 8 


