
 

 

Možno poznáme z dejín vety či prejavy, ktoré otriasli svetom 
a dokázali zmeniť jeho chod, filozofiu a ponímanie. Historici 
sem zaraďujú napr.: 

1) „Blahoslavení chudobní v duchu.“ výrok Ježiša Krista 
z kázne na hore: Táto kázeň je dodnes jadrom kresťanského uče-
nia a morálky. 

2) „TU stojím, ináč nemôžem. Boh mi pomáhaj.“ – M. Lut-
her na ríšskom sneme vo Wormse v r.1521 pred cisárom Karo-
lom V. odmietol odvolať svoje učenie 

3) „Môžem vám ponúknuť iba krv, drinu, slzy a pot.“ Win-
ston Churchill v r.1940 predniesol tieto slová v dolnej snemov-
ni, čím dal jasne najavo, že Británia nebude rokovať 
s nacistickým Nemeckom o kompromisnom mieri, ale bude bojo-
vať. 

4) „Mám sen.“ – M. Luther King v r.1963 vedúci bojovník 
za ľudské práva predniesol svoju slávnu reč a jeho prejav inšpiro-
val reformy v oblasti občianskych práv USA i v ďalších kraji-
nách.  

Určite by sa sem mohlo doplniť omnoho viac výrokov, ale ja 
chcem povedať ešte dva. Prvý odznel 8.mája 1945 v Berlíne, 
keď tisíce ľudí po šiestich rokoch neuveriteľných útrap, besnenia 
smrti a vojny, násilia a holokaustu, počuli slová, ktorých význam 
a obsah ich naplnil nádejou a novou túžbou po živote. My podpí-
saní, jednajúc menom Nemeckého vrchného veliteľstva, vzdáva-
me týmto bezpodmienečne všetky ozbrojené sily na pevnine, na 
mori i vo vzduchu, ktoré sú k dnešnému dňu pod nemeckou kon-
trolou, vrchnému veliteľovi spojeneckých expedičných síl a sú-
časne vrchnému veliteľstvu Červenej armády.  

Nemecké vrchné veliteľstvo okamžite vydá rozkazy všetkým 
nemeckým vojenským, námorným a leteckým úradom a všetkým 
ozbrojeným silám pod nemeckou kontrolou, aby ukončili vojen-
ské akcie o 23.01 hodine stredoeurópskeho času dňa 8. mája 
1945 a aby zostali na pozíciách, ktoré v tomto okamihu zaujímali 
a úplne odzbrojili tak, že odovzdajú všetku výzbroj a výstroj 
miestnym spojeneckým veliteľom alebo dôstojníkom určeným 
predstaviteľmi spojeneckých vrchných veliteľstiev. Keitel, Frie-

deburg, Stumpff  v prítomnosti splnomocnencov víťazných moc-
ností - MIER. 

Ten druhý výrok ale otriasol svetom tak, že zasiahol každého 
jednotlivca na tom najcitlivejšom mieste – v srdci a vo svedomí. 
Zaznel z úst Ježiša Krista na kríži, kde umieral medzi zločincami, 
kým jeho jedinou vinou bolo, že bol Boží Syn, ktorý hovoril 
pravdu a odhaľoval zmýšľanie ľudských sŕdc: „Dokonané!“ 

Odkryl hriech v každom jednom ľudskom srdci, odkryl našu 
neschopnosť čokoľvek s tým urobiť, odkryl nedostatočnosť ži-
dovského systému zvieracích obetí ako aktu zmierenia sa človeka 
s Bohom a prostredníctvom tejto Ježišovej obete dal Boh svetu 
riešenie – dokonalú obeť raz a navždy – svojho Syna, bez hriechu  
a dokonalého, ktorý sa stal človekom. Musel naplniť Boží     
zákon: „odmena za hriech je smrť,“ a zaplatiť za hriešne ľud-
stvo, za všetkých, lebo „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Bo-
žej.“ Vo chvíli, keď povedal Ježiš toto slovo: „DOKONANÉ“ 
bolo Božie dielo na záchranu človeka ukončené. Hriechy, prestú-
penia, zlyhania – všetko. Slovo „Dokonané“ tiež znamená 
„úplne zaplatené“. Boh osobne chcel a túžil, aby v ľudskom 
srdci zavládol mier, aby skončila vojna v našom vnútri, v našich 
životoch, v našich vzťahoch, v našich rodinách – všade. Porazil 
diabla a smrť – našich úhlavných nepriateľov, ktorí kapitulovali, 
práve na kríži.  

„Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svoj-
ho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestup-
ky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a 
nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž.“ 
Kol.2,13-14 

Cesta cez kríž Pána Ježiša Krista je jedinou cestou do večnos-
ti, je jedinou cestou z otroctva do slobody – boli sme zmierení 
s Bohom raz a navždy – dokonale, nič k tomu nie je potrebné 
dodať, stačí to prijať – prijať Pána Ježiša do svojich životov – to 
všetko On urobil kvôli nám, aby sme mohli večne žiť. V mene 
Ježiša Krista. 

 
Stanislav Kocka 

Časopis Evanjelického cirkevného zboru v Obišovciach                 
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Dokonané 
„Potom vidiac, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo, povedal Ježiš: Žíznim! A bola tam nádoba plná 

octu. Hubku teda, plnú octu, nasadili na yzopovú tyč a podali Mu k ústam. Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! 
A nakloniac hlavu, odovzdal Ducha (Bohu).“ 



 

 

 

Viete, čo je „obeť chvály“? 
 
Toto slovné spojenie znie veľmi zvláštne. V posledných rokoch 

sa často používa medzi mladými veriacimi ľuďmi. Nie je to žiaden 
výmysel. V Božom slove ho nájdeme na dvoch miestach. Prvé je 
v Starej zmluve a nesúvisí celkom s piesňami, ako ho chápeme dnes.  

Bolo to Božie nariadenie pre Izraelský národ, keď došli do za-
sľúbenej zeme.   

Keď prídete do krajiny a nasadíte rozličné ovocné stromy, po-
kladajte ich za neobrezané; ich ovocie po tri roky vám bude ako 
neobrezané; nesmie sa jesť. Na štvrtý rok bude patriť všetko ich 
ovocie Hospodinovi ako posvätná obeť chvály. 3M 19:23-24   

Obeť chvály teda bol obetný dar Hospodinovi. Bolo to ovocie. 
Nebývalo síce zvykom, aby sa ovocie chápalo ako obeť, ale tu nesie 
takéto pomenovanie. Je to niečo ako židovský desiatok, teda 10% zo 
všetkého zisku, či už finančného, alebo aj materiálneho, sa dával 
ako dar Hospodinovi. 

Druhýkrát sa o obeti chvál hovorí v Novej Zmluve, kde je reč 
o tom, že je to ovocie pier – teda ľudských úst. Skrze Neho teda 
vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajú-

cich Jeho meno. Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo 
v takýchto obetiach má Boh zaľúbenie. Žid 13:15-16   

Obeť chvály je teda oslava Boha našimi ústami. Či už je to pie-
seň alebo modlitba. Božie slovo dodáva, že v ňom má Boh zaľúbe-
nie.  

V jednej mládežníckej piesni sa spieva: ...obeť chvály pred Tvoj 
trón nesiem, pred Tvojou tvárou zaplesám. Obeť chvály je teda 
normálny biblický pojem, ale neznamená iba oslavnú pieseň. Ovo-
cie pier, to môžu byť naše modlitby, svedectvá pred druhými ľuďmi, 
alebo akákoľvek iná oslava Boha a Božieho diela našimi ústami.  

Na stretnutiach mládeže je v posledných rokoch časté používanie 
slova chvály. Nepovedia: ...ideme si zaspievať pieseň, ale ideme 
spievať chvály. Možno to znie zaujímavejšie a veľkolepejšie, ale 
tiež to nie je celkom presné. Nie každá pieseň je oslavou Boha. Sú 
piesne viac prosebné alebo ďakovné, a to nie je chvála, ani oslava 
Hospodina. Ale to je iba malá nepresnosť.  

Takže, keď vás na mládežníckych službách Božích vyzvú, aby 
ste s nimi spievali „chvály“, nemusíte sa báť, že budete robiť niečo 
čudné a nepochopiteľné. Budete iba spievať kresťanské piesne.  

 
Jaro Petro 
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Viete o tom, že... 

Návšteva z Hanušoviec 

V poslednú februárovú nedeľu sme mali v našom zbore milú náv-
števu bratov a sestier z Hanušoviec nad Topľou. Niektorí z nich prišli 
už dopoludnia na služby Božie spolu so sestrou farárkou Evou Škaru-
povou-Lašákovou, ktorá nám poslúžila kázňou slova Božieho a vyzva-
la nás k dôvere v nášho Pána. Mládežnícky spevokol Efata zaspieval 
dve piesne zo svojho repertoáru, čo bolo pozvaním na popoludňajší 
program, ktorý sa konal v kultúrnom dome v Kysaku.  Popoludní 
okrem už spomínaného spevokolu vystúpil aj spevokol dospelých 
z Hanušoviec a mládežnícka skupina Hmla, ktorá je takisto 
z Hanušoviec. Počas programu odznela aj recitácia básne a nad biblic-
kým textom sa zamýšľal brat farár Martin Škarupa,. Hovoril o kríži 
ako symbole pre kresťanov a porovnával s tým, čo takýto symbol 
znamená pre nekresťanov. Program bol ukončený modlitbami hanu-
šovského brata farára a domáceho zborového dozorcu Jána Brozmana. 

Prežili sme požehnané chvíle pri nohách Pánových. Celé stretnutie 
malo, podľa môjho názoru, len jeden nedostatok a to pomerne nízku 
účasť domácich cirkevníkov. Ale dúfam, že nás to neodradí od usporiadania ďalších takýchto akcií, veď máme prísľub od Pána Ježiša „Lebo 
kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“ Mat. 18,20.                                                                              

Milka G. 

ANOTÁCIA 
 
V roku 2003 nesmierne úspešný román Dana 
Browna - Da Vinciho kód poslúžil ako rozbuš-
ka pre širokú kontroverziu. Do verejného 
povedomia vniesol s pomocou omamnej zmesi 
faktov a fikcie tvrdenia o cirkevnej histórii a 
Ježišovej identite, pri ktorých mnohým padali 
sánky. 
Od školských učební ku knižným bestsellerom 
a internetu, učenci i populárni autori sa usilujú 
o diskreditáciu tradičného Krista. Predstavujú 
portréty Ježiša, v ktorých by ste sotva rozpoz-
nali podobnosť so starobylým obrazom Krista 
v cirkvi. 
 
Lee Strobel si postupne kladie tieto otázky: 
 
• Kto bol Ježiš? Potulný chasid alebo svätý 

muž? 
• Samozvaný prorok? 
• Postava prvého storočia, ktorého zázraky a 

božstvo sú iba výmyslami ranej cirkvi? 
• Alebo bol „Kristus, Syn živého Boha“? 
 
Lee Strobel  hľadá  skutočného Ježiša, ktorého 
identita a zvesť je v posledných rokoch spo-
chybňovaná. 
 
Názov: Kauza Ježiš 
 
Autor: Lee Strobel 
Bežná cena: 9,70 € 
Počet strán: 268 
Väzba: pevná 
Obálka: plnofarebná 
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Blahoželáme! 
 

1.4.2010 – 30.6.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

⇒ Z rozhodnutia výročného konventu cirkevného zboru Obišovce ostáva: 
- cirkevný príspevok na rok 2010 nezmenený vo výške 12,- eur 
- takisto pokračuje aj zbierka na opravu kostolov v našom zbore na rok 2010 vo výške 16,60 eura 
na člena zboru 

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

⇒ Pri 80. narodeninách brata seniora Ladislav Fričovského vyšla nová kniha pod názvom Leto-
kruhy. Pre členov nášho zboru je cena 3,- eurá. 

⇒ Krásneho životného jubilea sa na konci apríla dožíva aj náš brat senior Branislav Matejka. Srdečne blahoželáme. 
 
Plánované akcie: 
 
⇒ Rodinné večery – Po Veľkej noci by sme mali mať v našom zbore niekoľko večerov pre manželské páry. Pre manželov v našom 

zbore toho robíme veľmi málo. Mohla by to byť taká štartovacia akcia pre naše rodiny. 
⇒ Do prázdnin by sme mali ešte urobiť biblické štúdium Chronológia Novej Zmluvy 
⇒ 30. apríla 2010 bude seniorátne kolo Biblickej vedomostnej olympiády v EKG v Košiciach 
⇒ 5. - 6. júna budeme mať v našom zbore na návšteve bratov a sestry z cirkevného zboru Háj 
⇒ Pred konfirmáciou bude ešte jedno sústredenie našich konfirmandov 
⇒ Skúška konfirmandov bude 26. júna 2009 a konfirmácia 27. júna 2010 
⇒ Už teraz avizujeme denný tábor pre deti nášho zboru, ktorý plánujeme cez prázdniny v júli 2010 
⇒ Tábor dorastu a mládeže plánujeme na konci júla 2010 

60 rokov 
Rudolf Babej, Drienovská Nová Ves 186  

Mgr. Jana Tarašková, Trebejov 12 
Ružena Vereščáková, Kysak 49 

Ján Chovan, Kysak 384 

55 rokov 
Dušan Hajduk, Kysak 131 

Vladimír Richtárik, Kysak 375 

50 rokov 
Ing. Milan Kollár, Kysak 286 

65 rokov 
Pavel Beňko, Suchá Dolina 61 

80 rokov 
Miloslav Macko, Trebejov 58 

Mgr. Branislav Matejka, Obišovce 138  

70 rokov 
Oľga Gaľová, Obišovce 128 

Margita Poláková, Kysak 289 
Magdaléna Ritomská, Drienovská Nová Ves  

Justína Satrapová, Trebejov 34 

85 rokov 
Alžbeta Cibuľáková, Obišovce 118 

Margita Kostelníková, Kysak 68 
Milan Socha, Lemešany 120 
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Nový človek v Kristu 
 

Jarná víkendovka sa pre nás za posledné dva roky stala zvykom. Preto sme ho ani tento rok ne-
chceli porušiť. Špecifické na tejto víkendovke je, že sa vždy koná na našej fare a to počas jarných 
prázdnin. Tento rok to bolo v dňoch 19.-21. februára. Oficiálny začiatok bol o piatej, no už od 
druhej niektorí mládežníci pobehovali po fare aby všetko pripravili. Začali sme večerným progra-
mom, kde sme ako vždy mali hry, tému, chvály, no a tentoraz sme pridali aj diskusné skupinky. 
Po programe sme mali chutnú večeru, ktorú sme si sami pripravili. Neskôr bolo voľno. Pozerali 

sme film, hrali hry a rozprávali sa. V sobotu ráno sme deň začali spoločným stíšením a raňajkami. Potom nasledovali diskusné skupin-
ky, oddych a obed. Po obede sme si zasúťažili pri kvíze a neskôr aj pri hre, kedy ste si nás mohli všimnúť ako sme pobehovali po dedi-
ne. Nasledovala večera a opäť večerný program. Pripravili si ho pre nás hostia z Prešova. V nedeľu sme našu víkendovku zakončili 
službami Božími, kde sme poslúžili aj piesňou. Táto víkendovka bola pre nás požehnaním. Sme vďační našim farárovcom, že nám vždy 
ochotne dovolia byť na fare, aj keď to pre nich niekedy znamená viac hluku. No hlavne sme vďační nášmu Pánu Bohu, že nás ochraňo-
val a že nás požehnával. Verím, že všetci by sme mohli rozprávať koľko úžasných chvíľ sme spolu zažili a koľko nového sme sa mohli 
naučiť. Témou celej našej víkendovky bol Nový človek v Kristu. Rozprávali sme sa o tom, čo nám Kristus dáva, aké požehnanie od 
Neho dostávame. Táto téma je jednou z desiatich, ktoré sme sa rozhodli na mládeži preberať. Všetky sú zhrnuté pod jedným spoločným 
názvom a tým sú Elementy. Element je základná zložka, prvok, súčasť. V týchto našich elementoch sa teda nachádzajú základné zložky, 
prvky, súčasti kresťanského života. Čo všetko by sme mali mať, akými by sme sa mali snažiť stať, ako by sme sa mali správať a mnoho 
iných vecí. Týmto stručným opisom nášho plánu mládeží by som chcela osloviť všetkých ľudí, ktorí sa cítia ako mládežníci. Ak vás 
zaujímajú elementy kresťanského života určite príďte. Spolu sa všetci, ako jedno spoločenstvo, budeme učiť viac a viac vecí o nás a 
našom Pánovi a zažívať spoločenstvo, do ktorého nás On volá so zasľúbením: „Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom 
mene, tam som medzi nimi.“ Mat. 18:20 

Julka Gallová 

 
Mládežnícke okienko :-) 

„A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša“ 
 
„A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme.“ Ján 17, 22 Takto Ježiš opisuje veriacich. Ak kres-

ťania medzi sebou budujú vzťahy a milujú sa navzájom, takto to vyzerá. Dokonca Biblia spomína niečo také: „A to množstvo veriacich 
bolo jedno srdce a jedna duša;“ Sk 4,32. Teda, silné slová. Napriek tomu, že každý z nás je iný, máme radi iný štýl obliekania, iný štýl 
hudby, niekto má blízko k športu, druhý skôr ku kultúre, máme rôzne záujmy, veľmi rôznorodé dary a talenty, iný temperament,... Tak 
sa líšime a na prvý pohľad by sme za žiadnych okolností spolu vychádzať nemohli. A predsa takýto ľudia môžu byť jedno srdce a jedna 
duša. Keď nás spojí Boh. Vtedy máme medzi sebou priateľské súrodenec-
ké vzťahy. A pre mňa kresťanské spoločenstvo znamená veľmi veľa. 
Viem, že sú tam ľudia ochotní mi pomôcť, ak o pomoc požiadam. Zažila 
som a zažívam to ako Boh robí kresťanov rodinou. Keď som raz navštívi-
la jeden zbor v zahraničí, mala som pocit akoby som prišla do vlastnej 
rodiny.  

Tak rozdielni, a tak jednotní sme boli aj vtedy, keď k nám prišli na 
víkend mládežníci z Rožňavy. Vnímala som, že sa medzi nami cítili dob-
re, a my medzi nimi tiež. Trávili sme s nimi piatkový večer a sobotňajšie 
poobedie. V piatok sme pripravili pre nich kopec zábavy - nejaké hry, aby 
sme sa viac spoznali, zamyslenie z Písma o stratenom synovi a chválili 
sme Boha, keď sme sa modlili a spievali Mu piesne. Bol to príjemný piat-
kový večer s Bohom uprostred nás všetkých. V sobotu krátko po obede 
traja z nás išli opäť do Obišoviec, aby zahrali s Rožňavčanmi pripravenú 
takmer dvojhodinovú hru. Rozdelili ich do dvoch tímov a začal sa odpočí-
tavať čas. Mali zoznam úloh, ktorý mal byť splnený v určenom limite. 
Napríklad niečo také ako napísať a zaspievať hymnu víkendovky. 
A neskôr večer boli súčasťou stretnutia mládeže, kde sme sa okrem iného 
učili, čo znamená spoločenstvo. Aj preto som si dovolila krátky úvod na túto tému. Ešte v nedeľu ráno boli súčasťou nášho zhromažde-
nia v kostole, kde si pripravili pár piesní, ktoré boli sprevádzané dunivým zvukom elektrickej a basovej gitary. 

Sú to skvelí ľudia, tí Rožňavčania. Tiež veľmi dobroprajní a pohostinní. Napriek tomu, že oni boli našimi hosťami, oni boli hostite-
lia, keď nám v sobotu večer pripravili naozaj vynikajúcu večeru. Výborné jedlá ako v reštaurácii s najlepším čašníkom. Tešíme sa, keď 
nás opäť navštívia, alebo my si urobíme výlet na juh do Rožňavy.  

Tinka Hajduková 

Detský Kútik 
 

Ahoj, milý malý čitateľ a lúštiteľ / milá 
malá čitateľka a lúštiteľka ☺ Dnes je tvo-
jou úlohou vypísať každé 3. písmenko zo 
slimáčika. Ale pozor!!! Písmenká ti povedia 
iba to, kde v Biblii nájdeš text, ktorý je 
treba vypísať. Tak ti držím palčeky, aby ti 
to vyšlo. Nech ťa náš Otecko požehnáva ☺ 

Správne odpovede je potrebné odovzdať 
do konca mája na faru. Na úspešných lúšti-
teľov čaká malá odmena.  
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V nedeľu 14. marca bola v našom cirkevnom zbore nevšedná 
slávnosť. Slávnostné služby Božie sa konali pri významnom 
životnom jubileu nášho brata seniora L. Fričovského, ktorý pred-
nedávnom oslávil svoju osemdesiatku. Na Službách Božích sa 
zúčastnili viacerí vzácni hostia: Biskup VD Slavomír Sabol 
s manželkou, senior Košického seniorátu PaedDr. ThLic. Ján 
Hruška s manželkou, Prof. Ondrej Hronec s manželkou, ktorá 
zastupovala vydavateľstvo Tranoscius, brat senior Branislav 
Matejka s manželkou, dozorca Košického 
seniorátu MuDr. Imrich Lukáč, starosta 
Obišoviec pán Kišiday s manželkou, starosta 
Kysaku Ing. Krajňák, a, samozrejme osláve-
nec, brat senior L. Fričovský s manželkou 
a celá jeho rodina. Slovom Božím poslúžil 
brat Fričovský na text Iz 54, 7-8, liturgovali 
všetci prítomní bratia farári. Jubilantovi 
zaspieval aj náš spevokol Pútnik dve piesne 
zo svojho repertoáru a sestra Kosturková 
recitovala báseň od oslávenca. 

Po Službách Božích v obišovskom Kul-
túrnom dome slávnosť pokračovala prezen-
táciou knihy poézie, na ktorej vydaní sa 
podieľal aj náš cirkevný zbor za finančnej 
pomoci OcÚ Kysak a Obišovce. Brat senior 
Fričovský pritom podpisoval novú knižku 
tým, ktorí si ju tam zakúpili. Pri skromnom 
občerstvení, na ktoré naše sestry napiekli 
chutné koláčiky, pomáhala aj naša mládež. 

Táto kniha bola aj darom nášho cirkevné-
ho zboru nášmu dlhoročnému kazateľovi 
k jeho narodeninám. 

Brat L. Fričovský sa narodil 7. marca 
1930 v Košiciach. Jeho otec bol odborný 
učiteľ a matka Zlatica, rodená Franczová. 

Do veku 12 rokov vyrastal vo Vajkov-
ciach, kde bol jeho otec správcom Evanjelickej ref. ľudovej ško-
ly. Študoval potom na Evanjelickom kolégiu v Prešove. V roku 
1941 vážne ochorel. Rodičia sa po čase presťahovali do Bardejo-
va, kde otec bol riaditeľom Dievčenskej meštianskej školy. 
V štúdiu pokračoval na Štátnom gymnáziu (1942-1949) najprv 
ako privatista, potom ako 
riadny žiak. Od roku 1949 do 
roku 1953 študoval na Evanje-
lickej bohosloveckej Fakulte 
v Bratislave. Okrem toho diaľ-
kovo študoval na Vysokej 
škole múzických umení, ktorú 
dokonči l  ako f i lmový 
a televízny dramaturg. 

Po ordinácii za kňaza na-
stúpil ako zborový kaplán do 
Sučian. Keďže z fakulty dostal 
posudok: ,,Úplne negatívny 
postoj k ľudovodemokra-
tickému zriadeniu“, zásluhou 
principála Jána Konvita          
– urgenciou na KNV v Žiline 
– bol tento posudok zmenený. 
Vďaka tejto zmene bol pri 
nástupe na vojenskú základnú 
službu zaradený do školy dôstojníkov v zálohe v Českom Krum-
love. Po vojenskej službe bol v rokoch 1956-1957 seniorátnym 
kaplánom Turčianskeho seniorátu v Púchove. V roku 1957 nastú-
pil na miesto zborového farára v Chmeľove, kde mu v roku 1960 
bol odňatý, ale zásluhou predstaviteľov zboru i vrátený štátny 

súhlas pre účinkovanie, po predchádzajúcom ťažkom dopravnom 
úraze. Od roku 1968 až do roku 2002 pôsobil v našom cirkevnom 
zbore nepretržite. V rokoch 1981-1994 bol seniorom Košického 
seniorátu, v roku 1994 i tajomníkom Biskupského úradu 
v Košiciach a v Prešove. 

V súčasnosti žije, ako vieme, na dôchodku v Košiciach, ale 
neupadol do nečinnosti, ale hodnotí rozhlasové a televízne služby 
Božie pre GBÚ Bratislava. 

V manželstve, uzavretom v r. 1954 vychovali 
tri dcéry, ktorým pre jeho orientáciu 
a kňazskej dráhe nebolo umožnené štúdium 
na vysokej škole a aj pri štúdiu na stredných 
školách mali problémy. 
S publikovaním básní začínal v roku 1947     
v časopisoch: Nový zrod, Tvorba T, Evanje-
lický Posol, Cirkevné listy, Husita, Českoslo-
venský vojak, Mladá tvorba, Křestanská re-
vue, Kostnické jiskry, Český zápas, Hlásnik 
(v bývalej Juhoslávii), Sion (USA), Evanjelic-
ký východ, Cestou svetla, Duchovná obnova, 
Literárny týždenník. Od roku 1990 
v reláciách: Cesty, Literárne spektrum, Du-
chovné slovo, Region-revue Košice, Nábo-
ženské vysielanie z Košíc, Rádio-revue 
a takisto v Rádiu Lumen. 
Tvorba L. Fričovského v kontexte s dielami 
súčasných autorov je špecifická ako svojím 
ideovým zameraním, tak aj obsahom 
a rozsahom. Prevláda v nej kresťanská viera 
spolu s jej hodnotami, či sú to práce pre deti 
alebo pre dospelých. 
Knihy pre deti boli vydané väčšinou vo Vyda-
vateľstve Tranoscius. Ich vydávanie bolo 
umožnené až po páde totality. Veľa jeho tvor-
by je ešte aj teraz vo forme rukopisov. 

V Slovenskom rozhlase boli uvedené: Rozhlasové hry, literár-
ne pásma, súbory básní. V Slovenskej televízii: hry, inscenácie, 
adaptácie, pásma poézie, rozhovory. Takisto spolupracoval pri 
zostavovaní Svetielka pre deti (1990), pri vydaní antológie Nad 
obzor, náboženských knihách: Evanjelický spevník, Evanjelický 

funebrál, Pašie, čiastočne pri 
preklade Biblie do Slovenčiny. 
Básne boli publikované aj 
v Novom rode, Lukáčovej 
Tvorbe (od r. 1974), taktiež aj 
v iných cirkevných časopisoch 
a  k a l e n d á r o c h  d o m a 
i v Čechách. Podobne prispie-
val aj do časopisu Roháč, Slo-
venka a Literárny týždenník. 
Knižne vydal osem básnických 
zbierok a dve prozaické diela. 
Pre deti osem básnických zbie-
rok, jedno prozaické dielo 
a jedno je ešte v tlači. 
Jeho prácu ťažko opísať 
v tomto krátkom článku a mne 
ani neprichodí hodnotiť veľ-
kosť jeho tvorby. Na to sú iní 
a kompetentnejší odborníci. 

Do jeho ďalších rokov mu želáme veľa Božieho požehnania, 
veľa zdravia a veľa tvorivého elánu a aby mu v jeho tvorivom 
pere nikdy nevyschol atrament. 

 
Pre Pútnik napísal D. Kosturko 

Milé životné jubileum br. seniora Ladislava Fričovského 



 

 

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

1.4.2010 Zelený štvrtok 
17:00 Kysak +VP 
18:00 Obišovce +VP 

2.4.2010 Veľký piatok 

8:00 Suchá Dolina pašie 
9:30 Obišovce pašie + spevokol 

11:00 Trebejov pašie 
11:00 Kysak   

4.4.2010 Veľkonočná nedeľa 
8:00 Lemešany   
9:30 Obišovce spevokol 

11:00 Drienovská Nová Ves   

5.4.2010 Veľkonočný pondelok 
8:00 Trebejov   
9:30 Kysak spevokol 

11.4.2010 1. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Drienovská Nová Ves 1M 32,23-30; 1Pt 1,3-9 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

18.4.2010 2. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Kysak Ef 34,1-2.10-16; 1Pt 2,21-25 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

25.4.2010 3. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Drienovská Nová Ves Oz 2,18-23;1Pt 2,11-17 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   
30.4.2010     Košice Biblická olympiáda 

2.5.2010 4. nedeľa po Veľkej noci 8:00 Suchá Dolina   
9:30 Obišovce + posedenie pri káve 

9.5.2010 5. nedeľa po Veľkej noci 
Deň matiek 

8:00 Trebejov   
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
14:00 Lemešany   

13.5.2010 Vstúpenie Krista Pána  
na nebo  

9:30 Kysak   
18:00 Obišovce   

16.5.2010 Nedeľa po Vstúpení 
8:00 Kysak +VP 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov +VP 

23.5.2010 1. slávnosť svätodušná 
8:00 Drienovská Nová Ves +VP 
9:30 Obišovce +VP 

11:00 Kysak   

24.5.2010 2. slávnosť svätodušná 
9:30 Trebejov   

18:00 Obišovce   

30.5.2010 Svätá Trojica 
8:00 Kysak   
9:30 Obišovce   

5.6.2010 Stretnutie s členmi CZ Háj upresníme Obišovce - zborovka   

6.6.2010 1. po Svätej Trojici 
8:00 Suchá Dolina +VP 
9:30 Obišovce + posedenie pri káve 

upresníme Trebejov Kultúrny dom 

13.6.2010 2. po Svätej Trojici 

8:00 Drienovská Nová Ves Pr 9,1-10; 1J 3,13-18 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   
14:00 Lemešany +VP 

20.6.2010 
8:00 Trebejov Ez 18,20-24; 1Pt 5,6-11 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
26.6.2010 Skúška konfirmandov 18:00 Obišovce   
27.6.2010 Konfirmácia 9:30 Obišovce +VP 
29.6.2010 Sviatok ap. Petra a Pavla 18:00 Kysak   

3. po Svätej Trojici 
Deň otcov 
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