
 

 

Keby sa Vás niekto opýtal: Čo považujete za najtypic-
kejší znak pre kresťanov? Čo by ste povedali? Tých sym-
bolov je iste veľa, ale jeden znak je nadovšetko typický 
pre kresťanov. Kríž.  

Nedávno som čítal jeden 
príbeh: 

Jána zaujímala otázka, 
prečo je v kresťanských ro-
dinách kríž. Niektorí sa 
domnievali, že nejaký sym-
bol zmŕtvychvstania by lep-
šie reprezentoval kresťanskú 
myšlienku. Aby mu lepšie 
zodpovedal na otázku, učiteľ 
náboženstva mu rozpovedal 
túto príhodu: 

Starý otec šiel na pre-
chádzku so svojim vnukom 
Michalom. Bolo to doobeda 
počas tuhej zimy. Michal sa 
tešil na ľad a sneh 
a poskakoval pred starým 
otcom. Starý otec sa usmie-
val na Michala a pre svoje 
choré srdce sotva stačil krá-
čať za ním. Michal chcel ísť 
na rybník, ktorý je zamrznu-
tý. „To musí byť krásne, korčuľovať sa na ľade,“ volal 
Michal. „Chcel  by som sa pokúsiť aspoň trochu sa pošmý-
kať.“ 

Starý otec ho varoval. Keď sa starý otec priblížil k za-
mrznutému rybníku, Michal bol už na ľade. 

„poď Miško...“ volanie starého otca prišlo neskoro. Ľad 
sa pod Michalom preboril. Michal padol do vody a začal 

kričať. Chytal sa okrajov ľadu, ale ten sa mu odlamoval. 
Trasúcou sa rukou podal starý otec topiacemu sa Michalo-
vi palicu. Michal sa jej chytil a starý otec pozbieral všetky 

sily, aby Michala vytiahol. 
Podarilo sa mu to. Obaja sa 
ponáhľali domov. Ponáhľanie 
a rýchle prezlečenie zabráni-
lo, aby Michal vážnejšie pre-
chladol. Pre starého otca bola 
táto námaha príliš veľká, aby 
ju vydržal. Dostal srdcový 
záchvat, ktorému podľahol. 
Smútok jeho domácich bol 
veľký. 
Čoskoro po smrti príbuzní 
rozdeľovali, čo patrilo staré-
mu otcovi. Chceli niekomu 
darovať aj palicu. Ale malý 
Michal povedal: „Tú si ne-
dám. Tá mi zachránila život, 
pričom sám záchranca zahy-
nul. Dokiaľ budem živý, pali-
ca bude pri mne.“ 
Aj Ján, ktorý nechápal, prečo 
majú kresťania v bytoch kríž, 
povedal: „Teraz už chápem, 
čo môže pre človeka zname-

nať kus dreva.“ 
Prajem nám všetkým, aby „kus dreva“ v tvare kríža, sa  

stal pre každého človeka nie len ideou záchrany, ale aby sa 
stal reálnym dôkazom o Božej zachraňujúcej milosti 
a láske.  

 
Dušan Havrila 
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„Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí 
dosahujeme spasenie, je mocou Božou.“ 1Kor.1,18             



 

 

Viete, čo znamená „...zostúpil do pekiel“? 
 
„...zostúpil do pekiel“ je asi najčudnejšia a najnepochopitel-

nejšia formulácia Viery všeobecnej kresťanskej. Súvisí s osobou 
Pána Ježiša Krista a vysvetľuje udalosti, ktoré sa diali po tom, čo 
Pán Ježiš na dreve kríža zomrel. Kde bol, kým bol mŕtvy tie ne-
celé tri dni? Odpoveď veriacich ľudí bola vyjadrená už v prvom 
vyznaní viery, a to je práve Viera všeobecná kresťanská. Zostúpil 
do pekiel. 

Prvá vec je, ako by sme mali chápať biblický a veľmi častý 
pojem peklo? Peklo je všade tam, kde sa uplatňuje nenávisť, kde 
je utrpenie, bolesť a trápenie. To, že sa v minulosti peklom straši-
li ľudia, to bolo nepochopenie biblických obrazov. Pojem pekla 
je obraz, ktorý vyjadruje miesto utrpenia a bolesti. Súviselo to s 
tým, že práve popáleniny sú veľmi bolestivé a dlho sa liečia. 
Preto prišlo takéto pomenovanie. Peklo môže človek prežívať na 
zemi v podobe rôznych nešťastí, ale peklom sa označuje aj mies-
to, kde skončia ľudia, ktorí žijú bez Boha. Asi najlepšie to vysti-
hovalo trápenie, ktoré tam na ľudí čaká. Je to miesto utrpenia a 
ohromnej bolesti. 

Druhá vec je, čo na tom mieste Pán Ježiš robil? Prečo sa oci-
tol na mieste, kde trpeli ľudia bez Boha? Pán Ježiš na seba zobral 
hriechy všetkých nás a nepretrpel iba bolesť na kríži, ale aj smrť 

a takisto aj peklo, ktoré čakalo na každého hriešnika. To by vy-
svetľovalo slová, ktoré vyslovil na kríži: „Bože môj, Bože môj, 
prečo si ma opustil!“ To zostúpenie do pekiel súviselo s trestom 
za hriechy, ktoré na seba zobral. A to, že na tretí deň vstal z mŕt-
vych, potvrdzuje to, že aj nad tým miestom zvíťazil, preto sa v 
Zjavení Jána píše, že má kľúče smrti a podsvetia. 

Biblické podklady pre „...zostúpil do pekiel“ sú v 1Pt 3,18-19: 
Telesne bol usmrtený, ale obživený Duchom, v ktorom aj zostú-
pil a kázal väzneným duchom. Ale aj v 1Pt 4,6: Lebo preto sa 
evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení, síce po ľud-
sky, v tele a aby žili Duchom podľa Boha. 

Možno trochu zrozumiteľnejšie a modernejšie to zmenila 
rímsko-katolícka cirkev, ktorá vo vyznaní viery v tejto časti ho-
vorí o tom, že ...zostúpil do ríše mŕtvych. Dôležité však nie je ani 
tak slovo, ako samotné naše pochopenie tohto slovného spojenia. 

Peklo je miesto ohromného utrpenia, peklo je miesto, ktoré by 
malo byť pre nás výstrahou. A aj keď Pán Ježiš na tom mieste 
bol a kázal týmto ľuďom a oni ešte dostali možnosť odpustenia, 
pre nás už taká cesta schodná nie je. My sme ľudia novej zmluvy 
a naša milosť je ohraničená narodením a smrťou. To je čas, ktorý 
máme využiť. 

 
Jaro Petro 
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Viete o tom, že... 

Háj, háj, háj... 

Začiatkom júna sme sa tešili na prichádzajúci víkend, keď k nám mala prísť návšteva z cirkevného zboru Háj. Zlé poveternostné 
podmienky, záplavy, ktoré začiatkom júna zúrili vo viacerých častiach Slovenska, neobišli ani nás. Mnohí s pýtali: „Príde návšteva 
z Hája? Bude to všetko fungovať tak, ako má? Pustia sa na cestu?“ Ešte v piatok večer sme sa modlili nie len za to, aby dažde už 
ustali, aby sme mohli akokoľvek pomôcť ľuďom, ktorých zaplavilo, ale aj za návštevu z Hája, aby ich cesta bola bezpečná. 

V sobotu ráno sme sa prebudili do slnečného dňa, ktoré nám dodávalo silu a istotou, že víkend bude plný radosti a prekvapení. 
Popoludní okolo 17 hodiny došiel autobus na faru do Obišoviec, kde sme mohli privítať cudzích, ale aj mnohým už známych ľudí 
z cirkevného zboru Háj. Po krásne prežitom popoludní, s testom od brata farára, s prechádzkou okolo Hornádu a večerou (guľášom 
a grilovačkou), sme si hostí rozo-
brali do našich domácnosti. Kaž-
dý sa pobral domov nabrať ďalšie 
sily do budúceho dňa. 

V nedeľu ráno o 9,30 hod. sa 
k o n a l i  s l u ž b y  B o ž i e 
v Obišovciach (aj keď bez svetla, 
mikrofónov a organu, lebo nebol 
el. prúd). Svetlo z nebies k nám 
prichádzalo aj vďaka slovu Bo-
žiemu, ktorým poslúžil brat bis-
kup Mgr. Igor Mišina. Po kázni 
vystúpil spevokol z Hája 
a prihovoril sa k nám slovom 
a piesňou. 

P o  s p o l o č n o m  o b e d e 
v kultúrnom dome v Obišovciach 
sme sa presunuli do kostola 
v Kysaku (namiesto plánovaného 
kultúrneho domu v Trebejove – 
no povodne to nedovolili), kde 
spolu so spevokolom Háj vystúpil 
aj náš spevokol Pútnik. V krátkom programe odzneli prekrásne piesne v podaní nášho spevokolu a najmä hosťujúceho spevokolu, 
básne, príbehy, svedectvá, pozdravy od brata dozorcu a biskupa Mgr. Igora Mišinu namiesto Mgr. Daniela Mišinu. Aj keď nám chý-
bal náš bývalý brat farár Mgr. Daniel Mišina, ktorý zo zdravotných dôvodov nemohol prísť na Východ, myslím si, že tento víkend 
bol požehnaný medzi nami všetkými. 

V jednom z príhovorov br. biskup povedal, že aj keď ešte vo štvrtok večer nemali autobus, keď ešte nevedeli a vlastne ani necítili, 
že niektorí aj naši cirkevníci majú veľké problémy s vodou, vedel, že túto cestu plánuje s nami aj Pán Boh, ktorý nad nami držal 
ochrannú ruku a prial nášmu stretnutiu množstvom lásky, pokoja a Božieho porozumenia. 

Okolo 16 hodiny v nedeľu sme sa rozlúčili so všetkými hosťami a popriali sme im šťastnú, požehnanú cestu domov. 
                                                                                                   

Viera Richtariková 



 

 

 

Blahoželáme! 
 

1.7.2010 – 30.9.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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⇒ 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 

⇒ Tohto roku uvažujeme o oprave podlahy v kostole v Obišovciach. Je to finančne dosť 
náročná práca a na zbierku sme ešte mnohí neprispeli. Do toho prišli aj tohtoročné záplavy, ktoré niektorým skutoč-
ne skomplikovali život. Napriek tomu vás prosíme, aby ste aj na túto pomoc pre náš zbor nezabudli. Za vašu ochotu 
ďakujeme. 

 
Plánované akcie: 
 
⇒ Detský tábor bude 2. - 6. augusta 2010 v Červenici. Tohto roku to nebude iba denný tábor, ale deti budú na tábore 

aj spať. A to má tiež svoje čaro. Už teraz sa na tieto spoločné dni tešíme. 
⇒ Tábor dorastu a mládeže bude 26. - 31. júla 2010 v Roztokoch (okres Svidník) 

60 rokov 
Zdenka Benková, Kysak 135  

Ján Mižišin, Kysak 57 
Darina Bodonská, Obišovce 30 

55 rokov 
Andrej Juhas, Drienovská Nová Ves  

Ján Kollár, Kysak 87 
Jarmila Kosturková, Kysak 394 

Imrich Macko, Kysak 197 
Eva Vargová, Galaktická 8 Košice 

50 rokov 
Anna Juhasová, Drienovská Nová Ves  

65 rokov 
Mgr. Viera Čorbová, Bernoláková 12 Košice 

75 rokov 
Božena Buzgová, Trebejov 29  

70 rokov 
Pavol Oľšavský, Suchá Dolina 85 



 

 

Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom 
Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno veľkonočné nedeľ-
né ráno do kostola a niesol hrdzavú, skrivenú starú vtáčiu klietku, 
ktorú položil vedľa kazateľnice. Viacerí ľudia v údive nadvihli 
obočie, keď pastor prehovoril. Hovoril, ako sa včera prechádzal 
po meste a uvidel oproti sebe chlapca, ktorý niesol túto klietku. 
Boli v nej tri malé divé vtáčiky, trasúce sa chladom a strachom. 
Zastavil ho a spýtal sa:  

„Čo to tam máš, synak?“  
„Len pár starých vtákov,“ odpovedal. 
„Čo chceš s nimi robiť?“ spýtal sa pastor. 
„Zobrať ich domov a hrať sa s nimi,“ odpovedal chlapec, 

„budem ich dráždiť a vytrhávať im perie, aby sa pobili. Stavím 
sa, že sa zabavím.“  

„Ale skôr, či neskôr ich budeš mať dosť a prestane ťa to ba-
viť. Čo urobíš potom?“ 

„Ale, mám aj zopár mačiek,“ povedalo malé chlapčisko, 
„radi si na nich pochutia, dám vtáčikov im.“ 

Pastor na moment stíchol. 
„Koľko chceš za tie vtáky, synak?“  
„Čoo??!!! Na čo by vám boli, pane? Sú to len obyčajné vtáky 

z poľa. Ani nespievajú – a vôbec nie sú pekné!“  
„Koľko?“ znovu sa spýtal pastor. 
Chlapec si ho premeral, ako by bol bláznivý, a povedal: „10 

dolárov!“ Pastor siahol do vrecka a vytiahol desaťdolárovku. Dal 
ju chlapcovi do ruky a ten zmizol rýchlo ako blesk. Pastor zdvi-
hol klietku a nežne ju niesol na koniec aleje. Položil ju na zem, 
otvoril dvierka a nežným klopaním na mriežku klietky presvedčil 
vtáčiky, aby vyleteli. – Pustil ich na slobodu. To vysvetlilo prí-
tomnosť klietky na kazateľnici a potom pastor začal hovoriť 
tento príbeh : 

Jedného dňa sa rozprával Ježiš s Diablom. Satan sa práve 
vrátil z Rajskej záhrady a škodoradostne sa chválil: 

„Nuž, Pane, práve som nachytal plný svet ľudí. Nastavil som 
pascu, starú návnadu. Vedel som, že neodolajú. Mám ich všet-
kých!“ 

„Čo s nimi budeš robiť?“ spýtal sa Ježiš. 
Satan odpovedal: „Chacha, budem sa zabávať! Budem ich 

učiť, ako sa sobášiť a rozvádzať, ako sa majú nenávidieť a škodiť 
si, naučím ich piť a fajčiť a preklínať. Naučím ich, ako vynájsť 

pušky a bomby a navzájom 
sa zabíjať. Už sa teším na tú 
zábavu!“ 

„A čo urobíš potom?“ 
spýtal sa Ježiš. 

„Zabijem ich“ hrdo sa 
vypol Satan. 

„Koľko za nich chceš?“ 
spýtal sa Ježiš. 

„Hádam by si tých ľudí 
nechcel?!“ odpovedal Satan. 

„Nie je v nich ani štipka 
dobra. Keď si ich vezmeš, 
budú ťa len nenávidieť. Na-
pľujú na teba, budú ťa pre-
klínať a zabijú ťa! Určite ich 
nechceš!“ 

„Čo za nich chceš?“ opäť 
sa Ježiš opýtal. Satan pozrel 
na Ježiša a zaškeril sa: 

„Všetky tvoje slzy a všetku tvoju krv!“ A Ježiš povedal: 
„Máš ich!“ a zaplatil. 
Pastor zdvihol klietku, otvoril dvere a odišiel z kazateľnice. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Nie je smiešne, ako jednoducho ľudia pohŕdajú Bohom a 
potom sa čudujú, že svet sa rúti do pekla?“ 

Nie je smiešne, ako veríme novinám, ale nedôverčivo skúma-
me slová Biblie? 

Nie je smiešne, ako každý chce prísť do neba za predpokladu, 
že nemusí veriť, myslieť, hovoriť alebo robiť nič z toho, čo hovo-
rí Biblia? Hovoria: “Verím v Boha“, no jednako nasledujú Satana 
(ktorý, mimochodom, taktiež „verí“ v Boha). 

Nie je smiešne, keď je niekto v nedeľu celý zapálený pre Kris-
ta, ale celý zvyšok týždňa je neviditeľným kresťanom…? 

Nie je smiešne, ako sa viac trápim tým, čo si o mne pomyslia 
ľudia, než čo si o mne pomyslí Boh? 

 
Jaro Petro 
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K l i e t k a 

Až doteraz pomáhal Hospodin... 

Dňa 29.4. 2010 oslávil svoje vzácne životné jubileum 80 rokov v kruhu obišov-
ského cirkevného zboru brat senior tatranského seniorátu Branislav Matejka. V 
nedeľu 2.mája 2010 na slávnostné služby Božie prijali pozvanie brat biskup v.v. 
Ján Midriak s manželkou, brat senior Ladislav Fričovský, zástupca tatranského 
seniorátu Pavol Kušnír s manželkou, rímsko-katolícky kňaz Juraj Valluš, starosta 
obce Obišovce Peter Kišiday s manželkou a cirkevníci zo Štrby s domácim bra-
tom farárom Stanislavom Balocom. Slovom Božím poslúžil brat biskup Midriak 
a kyticu piesní venovali spevokoly z Obišoviec a Štrby. Po skončení služieb Bo-
žích pripravili v Kultúrnom dome v Obišoviach domáci cirkevníci občerstvenie 
pre všetkých zúčastnených. Pozvaní hostia sa potom presunuli do Kultúrneho 
domu v Drienovskej Novej Vsi, kde bol pre nich pripravený slávnostný obed. 
Všetci členovia cirkevného zboru si vážia prácu brata seniora Matejku, ktorý je v 
prípade potreby vždy ochotný poslúžiť všetkým nám slovom Božím. Za ochotu 
mu ďakujeme a prajeme do dalších rokov veľa zdravia, síl a najmä Božieho po-
žehnania. 

TBT 
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Naša sestra kantorka a dirigentka 
nášho zborového spevokolu Pútnik, 
Júlia Raczová sa v týchto dňoch do-

žíva milého životného jubilea         
75 rokov 

Aké znamienko by sa hodilo za takýmto výrokom? Sú kresťa-
nia, ktorí by jednoznačne napísali za takýmito slovami výkričník, 
ako jasnú a zrozumiteľnú vyhrážku ľuďom dnešných dní. Lenže 
v živote to väčšinou vôbec nie je buď čierne alebo biele. Boží 
trest a Božie dopustenie, to sú veci, ktoré prebehnú mysľou asi 
každému, kto videl, čo voda v mnohých obciach napáchala. Ale 
nazvať to Božím trestom, znamená vysloviť o ľuďoch, ktorých 
záplavy postihli, že sú veľkými 
hriešnikmi. Väčšími, ako všetci 
ostatní. Môžem teda v kľude 
povedať, že je dobré, že tá naša 
nová fara v Obišovciach je pos-
tavená poriadne na kopci, takže 
rozhodnutím cirkevníkov som 
sa ocitol medzi tými menej 
hriešnymi? 

Takto to nemá celkom hlavu 
a pätu. Na podobné debaty raz 
prišla reč aj v dobe Pána Ježiša 
a on sa opýtal ľudí, či si myslia, 
že tí, ktorých postihlo nešťastie, 
sú väčší hriešnici, ako oni. Ježiš 
im povedal, že ak sa nebudú 
kajať, zahynú veľmi podobne. A to bolo z Jeho strany dosť suro-
vé. 

Už roky sledujeme dennodenne v správach nešťastia, ktoré sa 
dejú v celom svete. Ich intenzita sa stále viac a viac stupňuje, ale 
vždy to je s vedomím, že je to stovky až tisícky kilometrov ďale-
ko. A naše malé Slovensko to akoby vždy obchádzalo, aj keď 
sem-tam nejaké väčšie osobné tragédie boli. Ale mienka je vždy 
taká, že je všetko v poriadku. Že je všetko tak, ako má byť. A tak 
prišlo niečo, čo už vôbec nie je ďaleko. Je to tu, pri nás, je to pod 
nosom a bytostne sa nás to všetkých dotýka. 

Reakcie niektorých: „...veď to vždy bolo“. Áno. Poznáme to 
ako storočnú, či tisícročnú vodu. Ale volajú sa tak preto, lebo 
skutočne niekedy prichádzali raz za sto rokov a nivočili ľudí 
i majetok. Lenže storočná voda prichádza na naše Slovensko 
v poslednom čase akosi často... Alebo žeby tie storočia zrazu tak 
rýchlo ubiehali? Budeme musieť zmeniť názov a volať tie vody 
ročné alebo dvojročné. 

Ale nie je dobré, keď tieto veci zľahčujeme. Myslím, že neho-
voria o hriešnosti ľudí, ktorým voda uškodila, ale hovoria všet-
kým, že v našom svete nie je všetko v poriadku. Že s nami ľuďmi 
nie je všetko v poriadku a že je potrebné s tým niečo konečne 
robiť. Keď som videl v správach toho mladého muža, ktorému 
popraskal nový rodinný dom pred kolaudáciou, uvedomil som si, 
že to nie je len o ňom. Je to aj o nás. Krásne nové, či pekne poop-

ravované domy sú na Sloven-
sku hitom. Mnohí akoby videli 
zmysel života v tom - opraviť 
si rodinný dom. Mať krásne 
zázemie. Dokážeme tomu obe-
tovať všetko. I tri roky života 
a driny v zahraničí. A zrazu sa 
stane niečo, čím je celé úsilie 
človeka v okamihu preč. To je 
taký oznam aj pre nás. Ak žiješ 
len pre takéto hodnoty, ak sa 
usiluješ a snažíš len o to, čo ťa 
obklopuje, tak vedz, že v tom 
nemáš žiadnu istotu. Nie je to 
žiadne zázemie, lebo sa môže 
stať, že to svoje dielo budeš 

opúšťať ako zlodej, len aby si si zachránil holý život. 
Môj dom, môj hrad. Aké milé príslovie, ktoré hovorí o tom, 

o čo sa môžeme oprieť. Posledné dni na Slovensku dokazujú, že 
je to omyl. Potrebujeme sa obrátiť a nasmerovať na niečo oveľa 
hodnotnejšie a trvácnejšie a aj tieto nepríjemné posledné dni nám 
to všetkým pripomínajú. 

Nemusíme mať od suseda trojmetrový plot, aby na nás nevi-
del, veď to je človek, ktorý nám môže prísť pomôcť, keď je po-
trebné plniť vrecia pieskom, ktorý nám príde podať pomocnú 
ruku a opýtať sa, či nepotrebujeme pomoc. Myslím, že mnohé 
moderné trendy uzatvárania sa do seba sú zlé a naša ľudská bieda 
nás na to upozorňuje. Poučíme sa z toho aspoň trochu? Naučia 
nás tie ľudské pohromy niečo? Viem jedno, že ak sa nič v nás a 
medzi nami nezmení, tak to bola ešte malá voda a príde aj niečo 
ešte horšie. 

 
Jaro Petro 
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Záplavy – trest Boží?!?! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nech vám stále slnko svieti v oknách vášho domova,  

aj keď mráčik zastrie ho, zažiari vám odznova.  
Všetko dobré k Vášmu sviatku, prijmite naše želanie,  

nech Vám šťastie, zdravie, láska, nablízku vždy zostane!  
Akým prianím veršík skončíme? Azda sa nás spýtate?  

Nech sa v živote tak vám darí, ako o ňom snívate!  
Krásne narodeniny praje celý cirkevný zbor! 



 

 

 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -   
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Jarná víkendovka 
 

Pripraviť a rozdať prihlášky, vymyslieť a naplánovať program, zbaliť veci, vyzdvihnúť kon-
firmandov a potom sa TO už všetko môže začať. Áno, správne, naša ďalšia jarná konfir-
mandská víkendovka. Tá tohto-
ročná sa konala na fare 
v Hanušovciach nad Topľou od 

21. do 23. júna. Náš program sa začal v piatok večer spoločnou veče-
rou, po ktorej nasledoval večerný program, ktorý si pre nás pripravili 
mládežníci z Hanušoviec. Až do večierky sme sa potom zabávali 
hraním rôznych spoločenských hier. 

V sobotu ráno sa po raňajkách konfirmandi spolu s niektorými 
členmi tímu pobrali na konfirmačnú výuku. 

Sily sme načerpali pri chutnom obede, ktorému neodolal takmer 
nikto (rezneee ☺). Takto posilnená, potom väčšina nášho osadenstva 
odišla na futbalové ihrisko a my, menej športovo naladení sme spolu 
s bratom farárom hrali karty ☺. Sobotňajší večerný program sme 
mali na starosti my. Na začiatok sme sa zahrali na kone a zoznámili  
sa s ďalšími Hanušovčanmi. Neskôr bola na programe scénka a po 
nej téma, ktorá bola o našom starom živote bez Krista a novom živote 
s Ním. Po téme nasledovali chvály a po nich sme sa už všetci presu-
nuli vonku, kde sme grilovali. Sobotu sme zakončili sladkosťovou párty, kde si pre nás dievčatá pripravili sladké prekvapenie 
v podobe chutnej torty. 

V nedeľu ráno sme sa zúčastnili služieb Božích, kde sme poslúžili scénkou. Z kostola sa všetci vybrali na vlak a potom šup 
šup domov. Veríme, že všetci si víkendovku užili a že sa už teraz tešia na tú ďalšiu tak, ako my ☺ 
 

D.Š.  

 
Mládežnícke okienko :-) 

Som vďačná: 
 

Za partnera, ktorý noc čo noc pokrčí periny, 
Pretože nie je vonku s nikým iným. 
 
Za dane, ktoré musím platiť, 
Pretože to znamená, že mám stále zamestnanie. 
 
Za neporiadok, ktorý musím upratať po oslave, 
Pretože to znamená, že som obklopená priateľmi. 
 
Za šaty, ktoré sú mi trošku tesné, 
Pretože to znamená, že mám čo jesť. 
 
Za trávnik, ktorý treba kosiť, okná, ktoré je treba umývať 
a odkvapy, ktoré treba opravovať, 
Pretože to znamená, že bývam vo svojom dome. 

 
Za všetky sťažnosti, ktoré počúvam na vládu, 
Pretože to znamená, že máme slobodu prejavu. 
 
Za voľné parkovacie miesto, ktoré je až na konci parkoviska, 
Pretože to znamená, že môžem chodiť. 
 
Za vysoký účet, ktorý platím po večeri s blízkymi, 
Pretože to znamená, že som štedrá a že mám niekoho rada. 
 
Za únavu a boľavé svaly na konci dňa, 
Pretože to znamená že som bola schopná ťažko pracovať. 
 
Za otravný budík, ktorý musím ráno vypnúť, 
Pretože to znamená, že ešte žijem. 
 
   Denisa (zdroj-internet) 

Detský kútik 
 
Ahojte, deti! ☺ Tentokrát je tu pre vás hlavolamová maľovanka. Vašou úlohou 

je vymaľovať len tie časti obrázka, v ktorých sú bodky. A ten vymaľovaný obrázok 
by sa mal podobať na niečo čo určite poznáte.  

V Biblii sa toto stvorenie tiež spomína. A preto v tejto súvislosti mám pre vás aj 
ťažšiu úlohu (s ktorou vám môžu samozrejme pomôcť aj dospelí ☺), a to otázku: 
Aké 2 druhy tohto stvorenia sú najznámejšie? Zistite a vypíšte to z veršíkov: Izaiáš 
6,2; Daniel 10,7; 2. Mojžišova 25,20; Sofoniáš 3,8. 

 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
 
Nech sa vám darí ☺ 
Správne odpovede je potrebné odovzdať do konca augusta na faru. Na úspeš-

ných lúštiteľov čaká malá odmena.  
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1. Ak to nie je príliš veľké tajomstvo, kedy a kde ste sa 
narodili?   

Na podobnú otázku: koľko mám rokov? ...som toho roku 
(2010) s úsmevom na tvári odpovedal, že 25. mája som mal 22, 
ale 2x ☺ 

2. Mali ste osobný príklad, alebo čo vás viedlo, že ste sa 
dali na kňazskú službu?  

To je dlhý príbeh. Raz až budem starší o tom niečo napíšem. 
No v podstate moje rozhodnutie pre kňazskú službu nebol nijaký 
blesk z jasného neba, či niečo, čo by šokovalo širokú verejnosť 
vzhľadom na to, že som svoje detstvo a mladosť prežil 
v prostredí, ktoré od malička na mňa silne duchovne pôsobilo      
- od rodiny, mamky, otca, detské služby, mládež, spevokol, farári 
pôsobiaci v mojom rodnom cirkevnom zbore a nemenej moji 
kamaráti, ktorí tak ako ja dnes slúžia na rôznych pozíciách 
v ECAV. A je len málo seniorátov, v ktorých by nebol niekto 
z môjho rodného cirkevného zboru v Kukovej. 

3. Kedy a kde ste študovali teológiu a kedy ste boli ordino-
vaný za kňaza?   

Iste všetci poznáme známu českú rozprávku Tri oriešky pre 
popolušku. A tam zaznela  jedná veta: ...studium není věc snad-
ná, řekl bych přímo nelehká... A toto 
platí aj o mojom štúdiu. Po ukončení 
s t r edne j  ško ly ,  mimoc hodom 
v Košiciach - Barci (veterinárstvo) som 
z praktických dôvodov absolvoval najprv 
dvojročnú základnú vojenskú službu 
u dunajskej pohraničnej stráže 
a následne v období prekvitajúceho so-
cializmu som v roku 1987 nastúpil na 
Evanjelickú bohosloveckú fakultu do 
Bratislavy. Jeden  necelý rok (1989) som 
študoval aj v Prahe na Husovej fakulte. 
Ordinovaný som bol 2.8.1992 
v Košiciach a od 15.8.1992 som 
v Košiciach. Začínal som ako posledný 
biskupský kaplán u brata biskupa VD 
Dr. Júliusa Fila st. a v Košiciach som 
doteraz. 

4. Každý z nás sa riadi v živote 
nejakou myšlienkou, zásadou. Môžete 
nám prezradiť, čo vedie vás?  

Moja zásada: „kde vôľa, tam je cesta“ 
a „život je vec systému“. 

5. Prezraďte našim čitateľom, akú 
funkciu zastávate v Košickom cirkev-
nom zbore a KOS ?   

Predovšetkým som farár. A tých ďalších funkcií, ktorými som 
prešiel, alebo aktuálne zastávam, či už v cirkevnom zbore, 
v senioráte, dištrikte, alebo na celocirkevnej úrovni respektíve na 
našom gymnáziu EGJAK v meste Košice, či v oblasti ekumény, 
je aktuálne... no narátal som viac ako 10. 

6. Určitý čas ste boli v našom zbore administrátorom. Ne-
lákalo vás zostať u nás na fare?  

Milá, ale aj provokačná otázka. Na administrovanie Obišov-
ského zboru spomínam veľmi rád. Bol to vzácny čas. Najmä ten 
čas s deťmi, konfirmandmi, výlety, sánkovačky a zopár úsmev-
ných príbehov... Neviem či som sa pohrával s touto témou, zostať 
v Obišovciach. No pravdou je, že som bol oslovený, čo som si 
veľmi vážil. Administrovanie som bral ako diel svojej služby 
a tak som sa snažil k nej aj keď „len“ ako administrátor pristupo-
vať zodpovedne. 

7. Na ktoré miesto vo vašom pôsobení si najradšej spomí-
nate?  

Košice  

8. Ak máte voľný čas, ako a čím ho vypĺňate?  
A čo je to voľný čas pre farára? ☺ To nemôžem prezradiť, 

lebo by to bola reklama. Ale tí, čo ma poznajú, vedia o mojich 
koníčkoch, záľubách a schopnostiach. 

9. O vás je známe, že ste všestranne činný. Čo plánujete vo 
vašom živote a kňazskej profesii ešte dosiahnuť?  

Dobrá otázka. No dúfam, že sa tým nemyslí akú funkciu by 
som chcel dosiahnuť v cirkvi - žartujem. Mám pár vízií, ale za-
tiaľ si to nechávam pre seba, aby ma niekto nebral na zodpoved-
nosť, že som to mal v pláne, ale som to neurobil. Ak dá Pán Boh 
zdravia, sily, múdrosti, schopnosti, milosti a požehnania, tak čas 
ukáže a potom vám poviem, že toto som mal v pláne. Chcem 
však povedať, že pri všetkých plánoch mám na mysli jednu zaují-
mavú myšlienku, ktorá je aj vzhľadom na moju povahu mne 
veľmi blízka: ak chceš Pána Boha rozosmiať, tak mu povedz 
nahlas o svojich plánoch. 

10. Mohli by ste nám povedať niečo o živote vo vašom 
cirkevnom zbore?  

Moja úsmevná reakcia: chcete kňazskú správu? Žartujem... 
Úplne vážne. Mám rád svoj zbor. Aj ľudí okolo seba. A život 
v Košickom cirkevnom zbore? Práve tá pestrosť činností ma 

fascinuje, aj keď si uvedomujem, že je 
ešte toľko oblastí v ktorých mám -  
máme rezervy.  
11.Vo svojom pôsobení ste zažili urči-
te aj humorné príhody. Ktorá vám 
zostane v pamäti natrvalo?  
Tak to je na novú knihu. Hádam ani nie 
je oblasť mojej služby - a to aj vzhľa-
dom na moju veselú povahu - počnúc 
od krstov až po pohreby, aby sa neudia-
la nejaká humorná situácia. Skúsim 
niečo napísať. Píšem s upozornením: 
spájanie osôb s niektorou situáciou je 
čisto náhodné. 
Krst: pri pokrstení 4 ročného dieťaťa, 
keď som mu nalial z dlane vodu na 
hlavu, dieťa nervózne povedalo: Čo ti 
šibe, že ma olievaš? 
Konfirmácia: skúška: hovorím pred 
skúškou: ak nebude vedieť odpovedať 
dieťa, spýtam sa rodičov. A z kostola 
bolo počuť šum a... „budeš odpovedať 
ty, ja som katolík...“. 
Večera Pánova: pri podávaní kalicha mi 
„vbehla“ do kalicha žuvačka z úst jed-

ného človeka, ktorú som po utierke dotyčnému aj s polovicou 
obsahu kalicha vlial naspäť do úst... 

Sobáš: nevesta po úvodnej modlitbe, prečítaní biblického 
textu a vyslovení asi piatich viet išla, ako kosou podťatý kvet 
k podlahe. A otec nevesty na mňa vybehol: „To neviete skrátiť?“ 
A ja duchaprítomne a smutne hovorím: „Však som ešte ani neza-
čal...!!!“ 

Pohreb dospelého muža: hrob je kratší ako je dĺžka rakvy. 
Situáciu si viete pravdepodobne predstaviť. Nie a nie spustiť 
rakvu do hrobu. Po krátkej chvíli bezradnosti sa vrhne pozostalá 
manželka na rakvu a búchajúc päsťou na ňu vyčítavo kričí: 
„Načo si zomrel, načo? Ani zem ťa nechce prijať!“ 

Pri všetkých vážnych i úsmevných príhodách, a nie je ich 
málo, platí: najkrajšie príbehy (rozprávky) píše život sám. 

Ďakujem, že ste venovali chvíľu tomuto čítaniu a prajem vám 
každému osobne i celému cirkevnému zboru, aby ste boli vo 
všetkom dobrom Bohom požehnaní, prajem vám mnoho Božieho 
pokoja a radosti zo života. Váš Dušan Havrila 

D. Kosturko 

Rozhovor s bratom farárom Dušanom Havrilom  



 

 

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

4.7.2010 5. po Svätej Trojici 

8:00 Kysak 1M 12,1-9; 1Pt 3,8-15 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

14:00 Suchá Dolina   

5.7.2010 Sviatok Cyrila a Metoda 9:30 Obišovce   

6.7.2010 Sviatok Majstra Jána Husa 18:00 Kysak   

11.7.2010 6. po Svätej Trojici 
8:00 Drienovská Nová Ves 2M 14,8-10.15-31; R 6,3-11 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

18.7.2010 7. po Svätej Trojici 

8:00 Trebejov 2M16,2-3.11-18; R 6,19-23 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Lemešany   

25.7.2010 8. po Svätej Trojici 
8:00 Kysak Iz 2,1-5; R 8,12-17 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

1.8.2010 9. po Svätej Trojici 

8:00 Drienovská Nová Ves Jer 1,4-10; 1K 10,1-13 

9:30 Obišovce   
11:00 Kysak +VP 

14:00 Suchá Dolina +VP 

8.8.2010 10. po Svätej Trojici 
Nedeľa pokánia 

8:00 Lemešany +VP 

9:30 Obišovce +VP spoločné bohoslužby 

15.8.2010 11. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov +VP 1S 17,38-51; R 9,1-5 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

22.8.2010 12. po Svätej Trojici 
8:00 Kysak Iz 29,17-24; 2K 3,4-11 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

27. - 29.8. Dištriktuálne dni VD   Liptovský Mikuláš   

29.8.2010 13. po Svätej Trojici 
Začiatok školského roka 

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

11:00 Kysak   

5.9.2010 14. po Svätej Trojici 
8:00 Suchá Dolina 1M 28,10-19a; G 5,16-23 

9:30 Trebejov Pamiatka posvätenia chrámu 

12.9.2010 15. po Svätej Trojici 

8:00 Drienovská Nová Ves 1Kr 17,7-16; G 5,25-6,10 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Lemešany   

19.9.2010 16. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov Iz 38,9-20; Ef 3,13-21 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

26.9.2010 
8:00 Kysak 1M 6,11-22; Ef 4,1-6 

9:30 Obišovce   
11:00 Trebejov   

17. po Svätej Trojici 
Poďakovanie za úrody zeme 
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