
 

 

Vo svete, kde sa ľudia ženú za veľkými číslami na svojich 
účtoch a kde človek s prázdnou peňaženkou nič neznamená, 
zaznievajú slová Pána Ježiša o inom zmysle človeka ako naozaj 
z druhého sveta. Kde to žije ten Ježiš Kristus, že vôbec vysloví 
také „nemoderné“ slová? Pretože 
peniaze, vážení, peniaze sú v tomto 
svete „až na prvom mieste“, ako to s 
humorom počúvam od viacerých 
našich bratov a sestier. 

Ale teraz vážne. Aj keď sú ony 
koreňom všetkého zla (teda vlastne 
ich milovanie – 1Tim 6,10), predsa 
len sú pre náš život veľmi potrebné. 
Myslím si, že peniaze nerobia život 
šťastnejším, aj keď ľahším možno 
áno. 

Mrazivé správy o nastupujúcej 
svetovej kríze po období médiami 
ohlasovaného rekordného rastu slo-
venskej ekonomiky v nás, obyvate-
ľoch našej krajiny, objavili opäť 
starú známu skepsu. Pocit nemohúc-
nosti, že sme takí maličkí, až nič 
nezmôžeme, vystriedal nádej, ktorú 
sme už začínali cítiť medzi sebou. 
Celkom iste prišiel z bohatej, 
„veľkej“ Bratislavy aj do našich 
končín „za Soroškou a Braniskom“. 
Ba tu, kde je práce a peňazí podstat-
ne menej, než na západe, je to ešte 
markantnejšie. Keď sme sa prisťahovali sem, na východ a hneď 
na druhý deň sme museli navštíviť košickú chirurgiu, ošetrujúci 
lekár nechápavo krútil hlavou: „Všetci sa sťahujú z východu na 
západ, je to možné, aby sa niekto sťahoval naopak?“  

Hospodárska kríza sa celkom iste dotkla aj nás. Pokiaľ ju 

budeme vnímať iba cez prizmu peňazí, určite bude naše hodnote-
nie len jednostranné. My sa potrebujeme a chceme pýtať po jej 
duchovnom odkaze a vplyve. Pretože to, čo dáme do úst a čím sa 
odejeme v nás, ľuďoch materialistickej doby, úzko súvisí aj 

s duševnou a duchovnou pohodou. 
Ak ti nevychádza na základné potre-
by, v tvojom živote vládne nepokoj 
a túžiš po naplnení, aj keď vždy to 
tak nebolo. Mám pocit, že dnes to 
ale je práve takto. Akoby šťastie 
človeka muselo vychádzať 
z hmotných statkov. 
Pozorujeme často podobné súvislosti 
aj v duchovnom živote našich veria-
cich. Počas ťažkých období v histórii 
sa ľudia viac stretávali 
pri náboženských odpovediach, 
v Bohu hľadali istoty. Dnes toho 
akoby nebolo. Ak niekto príde do 
ťažkostí, namiesto toho, aby siahal 
po pomoci zhora, mnohokrát ustúpi 
kamsi na okraj spoločnosti, prípadne 
prepadne závislostiam. 
2. septembra 2009 Ústredný výbor 
Svetovej rady cirkví – SRC 
(www.oikoumene.org) vydal vyhlá-
senie k aktuálnym problémom. Mi-
mo iné poukazuje na príčinu sveto-
vého úpadku – totiž nahradenie 
správnych hodnôt, daných Božími 

zákonmi, finančnými hodnotami. Financie sa stali hnacím moto-
rom úplne celej spoločnosti, čo nás napokon priviedlo k trom 
súčasným globálnym krízam – okrem finančnej ešte aj spoločen-
skej a ekologickej. 

(dokončenie na strane 7) 
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Svetová hospodárska kríza a naše cirkevné zbory 

L 12,15: Ježiš povedal: „Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží 
v rozhojňovaní jeho majetku.“ 



 

 

Oslavovať 60. narodeniny v živote človeka je, takpovediac, všedná udalosť. Denne sa o tom možno presvedčiť pri počúvaní rozhlasu, kde 
príbuzní gratulujú svojim najbližším pri takýchto jubileách. Ak však takéto jubileum oslavuje spevokol, to už nie je každodenná udalosť. 
A ten náš si to pripomína v týchto dňoch. 

Spevokol cirkevného zboru Obišovce bol založený už v roku 1949. Jeho zakladateľkou bola pani Kristína Rybáriková, rodená Krúpová, 
ktorá pochádzala zo Starej Turej. Jeho prvým dirigentom bol vtedajší kantor a dozorca brat Ján Rybárik, pôvodom z Obišoviec. Vo funkcii 
kantora pôsobil až do roku 1995. V dirigovaní spevokolu sa striedal so svojím synom Danielom, ktorý odišiel v r. 1974 do Čiech. Po ňom 
nastupuje 13.4.1995 dirigentka a kantorka zároveň pani Júlia Ráczová, ktorá bola zbormajsterkou v Št. divadle v Košiciach a vedie ho úspeš-
ne dodnes. Spevokol bol spočiatku ženský jednohlas a účinkoval len vo fílii Trebejov. Účinkovanie spevokolu sa postupne rozšírilo aj za 
hranice Východného dištriktu. 

Vystupuje na rozličných oslavách cirkvi, ako aj na Žatve spevokolov v Budimíri a v Drienovskej Novej Vsi na prehliadke cirkevných 
spevokolov. V súčasnosti má spevokol okolo 30 stálych členov, ich vekový priemer je dosť vysoký a naším zbožným prianím je, aby jeho 
rady rozšírila mládež. Jeho spev počuli aj obyvatelia dediny Kysáč v Srbsku, s ktorou má obec Kysak čulé styky. Meno Pútnik zvolili členo-
via spevokolu v r. 2008. Dnes má spevokol v repertoári okolo 40 piesní.  

Nasledovné je výpisom chronológie tak, ako je zaznamenaná v kronike nášho cirkevného zboru: 
Od 23.9.1967 je v našom zbore stály spevokol pod vedením Jána Rybárika, jeho syna Daniela a čiastočne pod vedením domáceho kňaza.  

V r. 1968 spieva pri posviacke obnoveného chrámu v Kysaku. V r. 1968 už vedie spevokol Daniel Rybárik. Vystupuje pri rozličných príleži-
tostiach, najmä 22.4.1969 na evanjelizácii v Košiciach. 

V r. 1970 na slávnosti inštalácie brata farára L. Fričovského v Obišovciach 5. júla a na výročitých slávnostiach nášho zboru. V roku 1971 
na misijnej slávnosti v Opinej, pri posviacke chrámu v Šarišských Bohdanovciach, na vnútromisijnom večierku v Kysaku a na iných slávnos-
tiach. V roku 1972 vystúpenie na slávnosti inštalácie br. farára Ct. J. Žiaka v Sp. N. Vsi – diriguje D. Rybárik. V roku 1973 na inštalácii br. 
farára Štefana Martinku v Chmeľove, na sviatok Sv. Trojice na vnútromisijnom večierku v Prešove. V roku 1974 pri odchode br. D. Rybárika 
do Čiech – koncert spevokolu v Kysaku. V roku 1975 diriguje br. J. Rybárik spevokol na výročitých slávnostiach ako aj pri pamiatke majstra 
J. Husa v Kysaku. 

V roku 1976 okrem iných príležitostí spieva spevokol aj na misijných slávnostiach v D. N. Vsi 21.5., ako aj na misijných SB  v Kysaku.  
V roku 1977 na pohrebe br. Milana Štofana v Suchej Doline. Rok 1978 sa vyznačuje v spevokole tým, že v ňom spievajú celé rodiny. V roku 
1980 spieva na sobášoch v Obišovciach a pri príležitosti 50. narodenín br. farára Fričovského, ako aj na slávnosti 30. výročia posviacky chrá-
mu v Kysaku. V r. 1981 pri 200-tom výročí vydania Tolerančného patentu, na slávnosti Reformácie. Jadro spevokolu tvoria obyvatelia Tre-
bejova. 11. júla 1982 na slávnosti inštalácie br. seniora L. Fičovského a 31.10. pri 350. výročí Gustáva Adolfa. V r. 1983 – 6.2. pri inštalácii 
zborových funkcionárov v Opinej, na seniorátnom konvente v Košiciach, 9.7. na slávnosti reformácie, ako aj na Lutherovom dni 13.11. 
V roku 1984 je to vystúpenie pri posviacke obnoveného chrámu v Rankovciach. V r. 1985 – 1100. výročie príchodu Cyrila a Metoda 
v Kysaku, na posviacke obnoveného chrámu v Kysaku a pri 350. výročí Cithary Sanctorum. V r. 1988 na Dňoch Biblie. 28.5.1989 – koncert 
spevokolu v Kysaku, 24.6. na seniorátnom konvente v Košiciach, pri 200. výročí posviacky chrámu v Obišovciach, ako aj na slávnosti Refor-

mácie. V roku 1990 na Zjazde evanjelickej mládeže v Prešove,  
4. 10. na seniorátnej slávnosti Reformácie v Košiciach, na sláv-
nosti 60-ky domáceho kňaza. V nasledujúcom roku – 9.6. na 
vnútromisijnej slávnosti pri návšteve sestry farárky a poetky    
Zl. Oravcovej, na seniorátnom konvente v Obišovciach. 
V roku 1993 pri zavedení nového Evanjelického spevníka 
v Prešove, pri kladení základného kameňa veže kostola 
v Trebejove, v nasledujúcom roku pri posviacke kostola 
v Trebejove, na Ekumenických SB v Košiciach, na posviacke 
nového zvona v Kysaku. V roku 1995 sa podieľal spevokol na 
SB vysielaných z matkocirkevného chrámu, na Dištriktuálnych 
dňoch vo Sv. Kríži, na Žatve spevokolov v Budimíre. 
Od 13.4.1995 preberá vedenie spevokolu pani Júlia Ráczová, 
bývalá zbormajsterka ŠD v Košiciach, v tenore spieva aj jej 
manžel Jozef Rácz. V nasledujúcom roku spieva pri posvätení 
základného kameňa novej fary v Obišovciach, na celocirkevnom 
festivale vo Zvolene. V r. 1999 pri 50. výročí založenia nášho 

spevokolu za účasti Kysačanky a spevokolu z Rankoviec. 11.11. na prehliadke spevokolov v D. N. Vsi, 24.10. na seniorátnom stretnutí spe-
vokolov v Budimíre. V roku 2000 pri príležitosti 70-tky nášho br. seniora Fričovského, na Žatve v Budimíre ako aj v D. N. Vsi. 
V nasledujúcom roku pri vysielaní SB v Slovenskom  rozhlase a na rozlúčkových SB s naším milým kňazom sen. Fričovským, ktoré sa kona-
li 31. decembra. 

V roku 2002 náš cirkevný zbor navštívili Slováci zo Srbska s ich spevokolom. Na oplátku Kysačanka a niekoľko málo členov nášho spe-
vokolu v nasledujúcom roku sa vydali na cestu do Kysáča pri Novom Sade, kde sa nadviazalo priateľstvo a spolupráca medzi Kysakom 
a Kysáčom. V sopráne nám pomohla aj Maruška Žulkovská a spievala aj pani dirigentka Ráczová, lebo nás bolo iba 7! Náš spevokol vystúpil 
na oslavách 235. výročia príchodu Slovákov na Dolné zeme a navštívili sme aj dediny Kulpín a Hložany. V júli 2003 sa v Obišovciach usku-
točnila slávnostná akadémia na počesť seniora L. Fričovského. Dňa 21.11.2004 spieva na slávnosti inštalácie br. farára Daniela Mišinu ako aj 
na iných výročitých slávnostiach a na Žatve v Budimíre. V roku 2006 pri príležitosti týždňa PROCHRIST, na seniorátnom stretnutí žien 
KESEN za účasti spevokolu z Košíc. 

V tomto roku sa náš spevokol zúčastnil na Dištriktuálnych dňoch v L. Mikuláši, dostalo sa mu cti vystúpiť na slávnosti duchovnej piesne 
v ŠD v Košiciach, ako aj na folklórnej slávnosti v Družstevnej pri Hornáde. V týchto dňoch sa intenzívne pripravuje na nahrávanie CD a jeho 
členovia pevne veria, že sa im to podarí. 

V článku boli spomenuté iba tie vystúpenia a podrobnosti o účinkovaní spevokolu, ku ktorým sme sa dostali z existujúcich podkladov. 
 

Podľa Kroniky nášho zboru upravil D. Kosturko 
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Blahoželáme! 
 

1.10.2009 – 31.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Našim jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme im Božie požehnanie! 
(Ak tiež patríte medzi jubilantov, no nenašli ste sa v tomto zozname, povedzte to svojmu presbyterovi, prípadne dajte 
nám to vedieť na faru. Môže to znamenať, že nemáme váš evidenčný list.)  
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Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor 
 

⇒ Zborové presbyterstvo na svojom zasadnutí  4. októbra 2009 rozhodlo o pokračovaní opráv na 
obišovskom kostole. Na faru bude zakúpený úspornejší plynový kondenzačný kotol, ktorý by 
mal znížiť náklady na spotrebu plynu o 15-20 %. Plynový kotol z fary bude prenesený do kosto-
la a napojený na priemyselný teplovzdušný ohrievač. Týmto krokom by malo byť zabezpečené 
vykurovanie obišovského kostola, ako aj úspornejšie vykurovanie fary. 

 
Plánované akcie: 
⇒ Reformačný týždeň bude v dňoch 26. - 30. októbra 2009 vo všetkých našich dedinách. Chcel by som vás pozvať na každý jeden 

večer, aby ste získali ucelený obraz o Augsburskom vyznaní. Tohto roku sa budeme zamýšľať nad takzvanými spornými člán-
kami. Každý večer bude iný kazateľ a iná téma. 

⇒ Školenie presbyterov Košického seniorátu sa uskutoční 8. novembra 2009 vo Vyšnej Kamenici o 15:00 hodine. Témou škole-
nia budú Možnosti financovania evanjelickej cirkvi v budúcnosti. Prednášať by mal brat riaditeľ GBÚ Bratislava, Ing. Dušan 
Vagaský. 

⇒ 15. novembra 2009 budú v našom zbore oslavy 60. výročia zborového spevokolu Pútnik. Začnú slávnostnými službami Božími 
o 10:30 hod. v Evanjelickom kostole v Obišovciach a budú pokračovať o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Kysaku poobedňajším 
koncertom. Všetkých Vás srdečne pozývame.  

75 rokov 
Imrich Čop, Kysak 96 

Vincent Buža. Lemešany 113 

55 rokov 
Božena Bilčíková, Kysak 125 

70 rokov 
Štefan Straka, Kysak 312 

80 rokov 
Karolína Straková, Kysak 92 

50 rokov 
Imrich Hajduk, Kysak 131 

Ľuboš Čontofalský, Lemešany 153 
Emília Murňáková, Kysak 173 

65 rokov 
Rastislav Weiss, Trebejov 70 
Ing. Dušan Líška, Trebejov 72 

Zlatá svadba 
Ferencová Anna   a   Ferenc František 
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Prezradím ti tajomstvo... 
 

V tomto duchu sa niesla hlavná téma denné-
ho detského tábora v Kysaku, ktorý sa konal 
v dňoch 6.-10.7.2009. Tým tajomstvom 
bolo to, že Boh vidí. A vidí aj to, čo ľudia 
nevidia. Aj to, čo skrývame a o čom si mys-
líme, že sa to nikto nedozvie. 

Hovorili sme o skutočných udalostiach z Ježišovho života (napríklad o obeti 
chudobnej vdovy), ale aj o podobenstvách (napríklad podobenstvo o boháčovi), 
ktoré hovoril. Každý z príbehov poukazoval na to, že Boh vidí v skrytosti, ale, 
že aj keď vidí niečo zlé, je milostivý, a ak poprosíme, určite nám odpustí. Za 
každou témou sme sa naučili aj veršík z Biblie naspamäť.  

Nezabudli sme ani na naše brušká ☺, o ktoré sa starali skvelé tety kuchárky, 
takže nám nechýbala energia do všetkých možných aktivít. Hrali sme rôzne hry, 
dievčatá si mohli vyrobiť rôzne ozdoby a darčeky, dokonca aj z hliny (takej 
amatérskej, ale hliny ☺) a chlapci strávili aj čas v lese, kde si mohli nájsť vhod-
ný konárik na výrobu praku, o ktorú sa príkladne postaral pán farár ☺.  

Bol to únavný, ale o to viac požehnaný a dobre strávený týždeň. Ďakujeme Bohu za Jeho požehnanie a ochranu a za ľudí, 
ktorí to celé dali dokopy a za super deti, ktoré mali niekedy až nepochopiteľne veľa energie, ale boli úžasné. ☺                                                         

 
Mládežnícke okienko :-) 

1. Aký to bol pre teba týždeň?  
nič moc týždeň: 0 
fajn týždeň: 5 
jeden z tých lepších týždňov: 17 
najlepší týždeň môjho leta: 7 
iné: 2 
 
2. Ohodnoť aktivity na výlete. 
Pri každej zakrúžkuj svoje 
ohodnotenie od 1 do 10 (10 je 
najlepšie) 
Tímové aktivity: 8,6 
Skupinky: 8,5 
Pokladovka: 8,9 
Voľný čas / crafty: 8,4 
Túra: 7,9 
Futbal: 7,9 
Večerný program: 9,2 
Témy: 9,1 
Prekvapenia: 9,2 
Strava: 8,6 
Ubytovanie: 8,1 
 
3. Čo sa ti na výlete nepáčilo, 
čo by sme mali do budúcnosti 
zmeniť? 
· nedochvíľnosť deciek 
· pridať nové aktivity 
· nič 
· žiadna nočná hra 
· bolo to krátko 
· dlhší oddych 
· že musím skoro vstávať 
· počasie 
· túra 
· väčšie izby 
· studená voda 
 
4. Prinútil ťa výlet nad niečím 

sa zamyslieť? 
· témy o pravých a nepravých 

pokladoch 
· áno 
· rozbehnúť doma skupinky 
· nad životom a aký má zmysel s 

Bohom, aj nad Ježišovým 
životom a poslaním 

· aby som prehodnotil svoje 
priority 

· nad tým, čo je v mojom živote 
jednotka 

· nad mojim pokladom 
· zastaviť sa na mojej každoden-

nej mukarskej ceste 
· že veľakrát zabúdam na svoj 

najväčší poklad, ktorým je pre 
mňa Boh 

· prehodnotil som svoj vzťah s 
Bohom 

 
5.  S akými myšlienkami od-

chádzaš z výletu? 
· bude mi za všetkými smutno 
· s dobrými 
· že to stálo za to 
· modliť sa viac za ľudí 
· viera, že aspoň jeden život bol 

zmenený 
· veľa som sa naučila a určite 

chcem prísť aj ďalší rok 
· mám fajn pocit 
· s myšlienkami plnými optimiz-

mu 
· nebola  len sranda, ale uvedo-

mila som si mnoho vecí 
· pokračovať v každodennom 

vzťahu s Bohom 
· stretla a spoznala som veľa 

skvelých ľudí 
· spokojná 

Anketa z Letného dorastovo-mládežníckeho 
výletu HONBA ZA POKLADOM Honba za pokladom ... 

 

Lesnica je malá dedinka plná turistov, ktorá sa nachádza 
na severe Slovenska. Toto leto sa v nej konal 2. ročník doras-
tovo-mládežníckeho tábora. Ja som bol takisto jeho súčasťou 
a pokúsim sa vám ho aspoň trochu priblížiť. 

Tento tábor sa na prvý pohľad ničím nelíšil od ostatných 
táborov. Vstávali sme skoro, hrávali sme rôzne hry a tak ďa-
lej. No jeden a to veľmi podstatný rozdiel mal. Bol to kres-
ťanský tábor. Človek by si pomyslel, že na takom kresťan-
skom tábore je nuda. No musím ho vyviesť z omylu, lebo ja 
som sa tam nenudil ani sekundu. Musím pochváliť organizá-
torov, že nám pripravili naozaj bohatý program. Dobre sme sa 
zahrali, zasmiali aj zašportovali. Dokonca sme absolvovali 
ťažký výstup na poľský vrch Sokolica. 

No cieľom tohto tábora nebola len zábava a zabitie času. 
Jeho cieľ úzko súvisí aj s jeho názvom. Volal sa „Honba za 
pokladom“. No nie za obyčajným pokladom ako sú napríklad 
peniaze, ale za pravým pokladom, ktorý nám môže priniesť 
večný život. Tento poklad sa volá Ježiš Kristus. V Jánovi sa 
píše: „Kde je váš poklad tam bude aj vaše srdce“, a preto je 
veľmi dôležité kde máme ten náš. Z Lesnice som si odniesol 
hlavne každovečerné skutočné príbehy ľudí, ktorí chcú mať 
a aj majú ten svoj poklad na správnom mieste. 

Určite sa na mňa za tých 5 dní nalepilo veľa dobrého 
a užitočného. Už teraz sa teším na ďalší ročník a dúfam, že 
tam uvidím nejaké nové, ale i staré tváre. 

Vlado Hajduk                    



 

 

Meno: ................................................................... 
 
Bydlisko: .............................................................. 
 
Dátum narodenia: ................................................. 

 
 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -   

 
Milé deti ☺ 

 
Keďže zo súťaže, ktorú sme pre vás pripravili v minulom čísle, sme nedostali ani jeden súťažný kupón, všetky dobroty, ktoré 
sme pre vás mali prichystané, sme pojedli na zasadnutí redakčnej rady... ☺ V tomto čísle sme pre vás pripravili tajničku. Vašou 
úlohou je vylúštiť otázku a potom na ňu aj správne odpovedať. Potom vyplňte údaje o sebe, odstrihnite súťažný kupón a odo-
vzdajte ho na fare do 30.11.2009. Dúfame, že tentoraz sa posnažíte viac, inak čochvíľa hrozí, že si všetci členovia redakčnej 
rady pokazia chrup...☺ 
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Anketa z Mládežníckych služieb Božích v Kysaku, 30.8.2009 
 

 

Miesto bydliska:  Kysak: 48 Iné: 6 

3. Ohodnoťte ako sa Vám na MSB páčia jednotlivé časti (1- vôbec nie, 10- úplne áno) 

 

6.Kráľ zvierat 
7.Z čoho je vyrobená sviečka? 
8.Citoslovce buchnutia 
9.Eva bola stvorená 
z Adamovho ... 
10.Rozum (inak) 
11.Ako sa volá dlhý sloní 
nos? 
12.Niečo vyrobiť, spraviť 
13.Vonku fúka ... 
14.Rajská záhrada 
15.Mať rád (inak) 
16.V rozprávke ťahal dedko ... 
17.Ovečkin manžel ☺ 

1.Hlavu nám drží... 
2.Ujo a ... 
3.Ako sa volá výbežok zeme na otvore-
nom mori? 
4.Keď je búrka, sú ... 
5.Topánky (inak) 

 
Mládežnícke okienko :-) 

 Všetci Ženy Muži 
Prítomní 57 37 17 
Priemerný vek  44,4 48,8 42,5 

1. Koľkokrát ste sa zúčastnili na mládež-
níckych službách Božích (MSB)? 

 
A) prvý krát: 1 
B) druhý krát: 2 
C) tretí krát: 11 
D) už som bol/a aspoň štyri krát: 44 

2. Keď sa dozviem, že v nedeľu budú MSB 
 
A) radšej ani nejdem do kostola: 0 
B) nemám ich rád/a, ale prídem aj tak: 4 
C) je mi to jedno: 9 
D) veľmi sa teším: 43 
E) iné: 2 

 Všetci Ženy Muži 
Kázeň 9,0 8,9 9,3 
Piesne 8,5 8,6 8,4 
Scénky  8,8 8,6 9,0 
Prezentácie fotiek 9,3 9,4 9,0 

4. Čo Vám chýba na MSB? 
 
- nič 
- mala by sa spievať hymna mládeže 
- hra organu 
- dnes - scénka 
- niektorí starši ľudia nespievajú 
 
5. Čo by podľa vás bolo treba zmeniť na 
MSB? 
 
- prisôsobiť službam Božím 
- nič 
- piesne, aspoň jedna zo spevníka 
- menej zmätkov a pravopisných chýb v 
projekcii   
- zapojiť aj starších 
- aby boli častejšie 
- striedať Trebejov, Obišovce, Kysak 
- zapojiť viac detí 
pohodlnosť lavice 
 
6, Čo sa Vám na MSB páči najviac? 
 
- modlitby 
- všetko 
- ochota prísť a vystupovať 
- slovo Božie, kázeň 
- vaša aktivita a zapájanie sa do práce v 
zbore 
- piesne, živá hudba 
- scénka 
- atmosféra 
- úprimnosť 
- vaše nadšenie 
- fotky 

Odkaz pre mládežníkov: 
 
„Pokračujte ďalej“ 
„Tak aby sa pridŕžali Pána Boha. Ďakujeme.“ 
„Mikrofón držať ďalej. Nepočujete ozvenu?“ 
„Vydržte, zapojte aj ďalších.“ 
„Ste proste fantastikuš.“ 
„Kedy budeme mať vlastnú hudobnú skupi-
nu?“ 
„Nech to veľké srdce - Ježiš ostane vo vás aj 

naďalej.“ 
„Nech vám Pán Boh pomáha.“ 
„Len nerobte mládežnícke cez Pašie.“ 
„Prajem vám veľa Božieho vedenia, aby ste 
tak napredovali k lepšej duchovnej sile, v 
osobnom raste.“ 
„Verím, že elán a viera vám pomôže vo vašej 
práci s mládežou a deťmi.“ 
„Nech Pán Boh požehnáva aj naďalej vašu 
prácu, ktorú robíte pre náš zbor.“ 

 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili ankety. Za ich názor a pripomienky, ale 
aj povzbudenie. Ak by sa zdalo, že nesedia čísla pri jednotlivých otázkach a 
celkový počet ľudí, je to preto, lebo nie každý odpovedal na všetky otázky. 
Veríme, že Mládežnícke služby Božie nám budú všetkým prinášať čoraz väč-
šiu radosť a požehnanie. 



 

 

Bola to streda, ako každá iná, až na to, že večer o 18:00 hod. 
v Kultúrnom dome v Kysaku malo byť vystúpenie študentského 
spevokolu Evanjelického gymnázia v Tisovci. Naša dolina je tak 
trochu spevokolistická a na krásny spev sme zvyknutí, či už v podaní 
spevokolov katolíckych, či evanjelického alebo samotnej Kysačanky. 
Možno aj kvôli tomu bolo v kultúrnom dome ešte veľa voľných 
miest. Aj keď na poslednú chvíľu došli viacerí. 

Čo sa nedalo hneď po vstupe do sály prehliadnuť, boli nápadné 
uniformy mladých spevákov pohybujúcich sa po celej sále. Nezmeni-
lo sa to ani na začiatku. Nastúpili iba dvaja chlapci, z toho jeden 
s gitarou a začal nijako zvláštny spev jednej anglickej piesne. No 
potom sa ozvali hlasy ostatných, ktorí stáli rozostavaní v celej sále. 
A vtedy to už znelo celkom dobre. Vypočuli sme si krásne štvorhlas-
né chorály z evanjelického spevníka, niečo trochu spirituálové, ale aj 
moderný viachlasný štýl s gitarou, či s doprovodom klavíra. 

Asi najemotívnejší bol duet jednej americkej piesne v podaní 
dvoch študentiek. Vtedy mi mráz behal po chrbte. Celý koncert bol 
veľmi príjemný a bolo vidieť, že sa tam ľudia cítia ozaj dobre, ako tí 

na pódiu, 
tak aj tí v 
h ľ a d i s k u . 
P r í h o v o r 
brata farára 
z Tisovca, 
M a r i á n a 
K r i v u š a , 
bol oslovu-
júci. 

Hodino-
vý koncert 
ubehol ako 
voda. Ne-
bolo to však iba o hudbe, speve, či Biblickom slove, bolo to aj 
o pokoji a požehnaní, ktoré z tohto stretnutia vychádzali. 

 
Jaroslav Petro 
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EGT Voice 

Socha kráľa Dávida 

Určite ste si už v obišovskom kostole všimli oltárnu sochu kráľa 
Dávida. Po ročnom reštaurovaní je znova doma. Už nemá zelené 
gumáky a polámané prsty, ale do rúk sa mu vrátila harfa, podľa kto-
rej je kráľa Dávida ľahko rozpoznať kdekoľvek na maľbách, či oltá-
roch. 

Kráľ Dávid nebol žiadnym bezchybným a dokonalým vládcom. 
Napriek tomu sa ocitla jeho podobizeň na oltári obišovského kostola. 
Je potrebné povedať, že Pán Ježiš pochádzal z rodu Dávidovho. 
Prirovnanie, že Mesiáš bude potomok Dávidov, malo židov upriamiť 
na to, že bude vládcom, tak veľkým a tak mocným ako kráľ Dávid vo 
svojich dejinách. A v tom je veľkosť tohto muža. Bol určitým pred-
obrazom Mesiáša. 

Božie slovo veľmi realisticky a pravdivo opisuje celý jeho život, 
od komplikovaných začiatkov, keď bol kráľom Saul a Dávida vnímal 
ako niekoho, kto mu chce ukradnúť trón, cez všetky jeho väčšie či 
menšie omyly, ktoré mu skomplikovali život a veľakrát zaťažili 
i celé kráľovstvo. 

Napriek všetkým hriechom, ku ktorým sa tento Boží muž priznal 
a oľutoval ich, ostane symbolom veľkého panovníka, ktorého vláda 
priniesla prosperitu a rozmach kráľovstva, ale predovšetkým Božie 
požehnanie a vedenie. Harfa v jeho ruke zdôrazňuje, že nebol len 
panovníkom a dobyvateľom, ale aj veľkým modlitebníkom 
a skladateľom. V Božom slove máme práve od neho veľké množstvo 
Biblických Žalmov. 

Kráľ Dávid vládol v Izraeli od roku 1000 do roku 961 pred naším 
letopočtom a všetky dôležité udalosti z jeho života nájdete napísané 
v 1. knihe Samuelovej od 16 kapitoly, cez celú 2. knihu Samuelovu 
až po Dávidovu smrť, ktorá sa spomína 1. knihe Kráľovskej v 2. 
kapitole. 

Ak už teda jeho podobizeň máme na obišovskom oltári, mali by 
sme vedieť aj dôvod, prečo tam je a tak vám vrelo odporúčam prečí-
tať si tieto state Božieho slova. 

 
Jaroslav Petro 

Oslavovali sme 

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú jeho stavitelia. 
Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. (Žalm 121,1-2) 

 
Aj obec Obišovce, strážená Hospodinom, oslavovala 12. septem-

bra 2009, 720. výročie svojej prvej písomnej zmienky. A nielen to. 
Obyvatelia našej obce sa konečne po vyše 30. rokoch snaženia doč-
kali novej železničnej zastávky umiestnenej priamo v obci. 
V dopoludňajších hodinách, za doprovodu mažoretiek, prvýkrát 
slávnostne zastavil vlak o 10:35 hod. na novej železničnej zastávke, 
ktorú do užívania starostovi obce, Petrovi Kišidayovi, slávnostne 

odovzdali predstavitelia ŽSR. Táto zastávka bude konečne slúžiť ku 
spokojnosti všetkých obyvateľov. 

Hľa, aké dobré a milé, keď bratia spolu bývajú. (Žalm 131,1) 
V popoludňajších hodinách pokračovali oslavy obce v priestoroch 

záhrady pri rímsko-katolíckom kostole. Po príhovore starostu obce sa 
začali ďakovné ekumenické služby Božie za prítomnosti bratov fará-
rov: Juraja Valluša - farára rímsko-katolíckej farnosti, brata seniora 
Ladislava Fričovského (pôsobiaceho u nás v rokoch 1968-2001), 
brata seniora Branislava Matejku, brata farára Daniela Mišinu 
(pôsobiaceho u nás v rokoch 2004-2007). 

Služby Božie začal rímsko-katolícky brat farár Juraj Valluš. 
K veriacim sa prihovoril brat Daniel Mišina. Modlitbou poslúžil brat 
senior Branislav Matejka a kázňou Božieho slova poslúžil brat senior 
Ladislav Fričovský. Počas služieb Božích vystúpil aj náš zborový 
spevokol Pútnik. Služby Božie spoločne ukončili požehnaním brat 
farár rímsko-katolíckej farnosti Juraj Valluš a Áronovským požehna-
ním náš brat farár Daniel Mišina. 

Po skončení ekumenických služieb Božích pokračovali oslavy 
kultúrnym programom pripraveným nielen pre dospelých, ale aj pre 
deti. Na týchto oslavách sa zúčastnili nielen obyvatelia obce, ale 
v hojnom počte aj rodáci žijúci v blízkom i vzdialenejšom okolí. 
Škoda, že sú stále ľudia, ktorý viac času venujú zábave ako Božiemu 
slovu.. 

Zmení sa to niekedy? 
Mária Szabóová 
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Kde a kedy ste sa narodili? 
Narodila som sa v PĽR – Siemianowice Ślaskie, okr. Katowi-

ce 18.9.1973. 
Mali ste v rodine kňaza, alebo čo Vás viedlo k štúdiu na 

teologickej fakulte? 
Môj starý ocko vyštudoval teolo-

gickú fakultu v Prahe a niekoľko de-
saťročí bol farárom Metodistickej 
cirkvi na Slovensku. Toto som ale 
nikdy nevnímala ako dôvod, prečo ísť 
na teológiu. Skôr s odstupom času 
vnímam moje štúdium na tejto fakulte 
ako úžasné Božie vedenie v mojom 
živote, kedy ma Boh priviedol 
a dodnes privádza na to správne mies-
to v ten správny čas. Samozrejme, ak 
Mu to dovolím a som Mu poslušná. 

Chceli by sme vedieť Vaše krédo, 
ktoré určite máte a vedie Vás živo-
tom. 

„... keby sa aj vrchy pohli 
a pahorky sa klátili, moja milosť sa 
nepohne od teba, ani moja zmluva 
pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, 
ktorý sa zmilúva nad tebou.“(Iz 54,10) 
a „Poďte ku mne všetci, ktorí sa na-
máhate a ste preťažení, ja vám dám 
odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, 
lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duší; 
lebo moje jarmo je lahodné a moje bremä ľahké.“(Mt 11,28-30). 

Môžete nám prezradiť, ak to nie je osobným tajomstvom, 
kde a ako ste sa zoznámili s Vašim manželom, ktorý je tiež 
farárom?  

 Na Teologickej fakulte v Bratislave. 
Aké sú Vaše skúsenosti v spolupráci s presbytermi v zbore 

a čo by podľa Vás bolo potrebné v danej oblasti vylepšiť? 
Myslím si, že je to o vzájomnej spolupráci a vzájomných 

vzťahoch. Niekedy by som uvítala, keby presbyteri možno viac 
komunikovali s farárom. 

Vieme o Vás, že vediete rómsky spevokol a pracujete 

v rómskej misii. Ako sa Vám v tejto práci darí? 
„Někdy si nahoře, někdy zase dole...“ Je to ale úžasné spolo-

čenstvo a v mnohých oblastiach môjho života ma povzbudzuje. 
Aké boli Vaše pocity, keď ste prišli prvýkrát na svoje 

dnešné pôsobisko do Rankoviec? 
Zvedavosť, túžba spoznať nové oblasti 
práce – konkrétne rómsku misiu, ra-
dosť zo známych tvári, túžba byť Bo-
žím nástrojom ... 
Vo svojej kariére ste určite zažili aj 
humorné chvíle. Na ktorú si najrad-
šej spomínate? 
Okrem iných táto: Keď sa môj syn 
v rankovskom kostole postavil a keďže 
som práve v kázni položila ľuďom 
jednu otázku a nikto neodpovedal, 
upozornil ma veľmi nahlas a zreteľne: 
„Mami, musíš to zopakovať ešte raz 
a pomaly, pretože ťa nepočuli!“ 
V Biblii, Knihe kníh máte určite 
rada niektoré miesto. Môžete nám 
ho prezradiť? 
Už som ho prezradila v tretej otázke. 
Samozrejme,  mám inak rada aj mnohé 
iné miesta, ale tieto ma jednoducho 
v mnohých situáciách podržali „nad 
vodou“. 

Ak máte popri svojej práci voľný čas, ako ho trávite? 
Veľmi rada čítam. 
Čo by ste odkázali našim čitateľom? 
Čítajte............. BIBLIU. Je v nej skrytý úžasný a nádherný 

Boh. 
Ako spolupracujete v službe farárky so svojim manželom? 
On je hlava a ja krk. A tak, ako nemôže byť hlava bez krku 

a krk bez hlavy, tak sa potrebujeme aj my dvaja navzájom. Vďa-
ka za to Bohu. 

 
Za Vaše odpovede Vám ďakuje Dušan Kosturko, člen redakč-

nej rady časopisu Pútnik. 

Rozhovor so sestrou farárkou Monikou Beňovou 

(dokončenie zo strany 1) 
6. článok prehlásenia Ústr. výboru SRC hovorí: „Cirkev sa 

bohužiaľ spolupodieľa na tomto systéme, opiera sa o ekonomické 
a finančné modely uprednostňujúce vytváranie peňazí nad rozvo-
jom a blahobytom ľudstva. Tieto modely do značnej miery nepo-
zerajú na spoločenské a ekologické dopady finančných 
a ekonomických rozhodnutí, často im chýba morálne smerovanie. 
V súčasnosti je pre cirkev veľkou výzvou to, aby neustúpila od 
svojej prorockej úlohy. Ich ďalšou výzvou je taktiež vysporiada-
nie sa s jej spolupodielom na tomto špekulatívnom finančnom 
systéme a jeho zakotvenej chamtivosti.“ 

Cirkev a cirkevný zbor má čo povedať do vzniknutej situácie. 
Tu sa vychovávajú ľudia k základným náboženským aj mravným 
spôsobom. Ak budeme v zbore – na besiedkach, dorastoch, mlá-
dežiach, rodinkách a biblických hodinách propagovať dobou 
pokrivené názory, čo môžeme očakávať, že nám naša výchova 
prinesie? Z takého pôsobenia vyjdú ľudia materialistickí, bez 
duchovnej podstaty, takí, ktorí budú myslieť iba na svoje potre-
by, prípadne ešte na potreby svojej rodiny. Áno, aj v našom zbo-
rovom prostredí už máme veľa takýchto. Nemajú čas prísť 
v nedeľu na bohoslužby, z nejakého dôvodu opovrhujú ostatný-
mi, ktorí sa zapojili do zborových skupín (besiedka, dorast, spe-
vokol ...). Myslíte, že sa zapoja inde, nie v cirkvi? Vôbec nie. Vo 

svojom obrátení sa k hmote zostávajú prázdni, uzavretí iba do 
seba. Aj takýmto „strateným ovciam domu Izraela“ sa nám treba 
venovať. Aby boli privedené späť ešte prv, než u nich dôjde 
k akémukoľvek krachu (po krachu viery väčšinou prichádza 
krach vzťahov). 

Aké sú teda odozvy globálnej krízy u nás? Ak aj nemáme 
zatiaľ urobené finančné zhodnotenia stavu našich cirkevných 
zborov (ku kríze musíme pripočítať ešte aj januárový vstup do 
eurozóny), odcudzenie ľudí, ktoré má úplne rovnaké základy ako 
ekonomická kríza, si už prežívame nejaký ten rok. Nielen na 
bohoslužbách (ktorým dnešní moderní ľudia väčšinou nerozume-
jú a preto ich obchádzajú), ale aj na iných stretnutiach nám chýba 
veľa ľudí. Niektorí aj takí, ktorých sme donedávna mali v našich 
kruhoch. 

Ak teda nie iné dôsledky, aspoň tieto vidíme zreteľne. 
Hospodárska kríza je v plnom prúde. Hospodin, Boh, nám 

mnohorakým spôsobom odkazuje, že nech sa aj vrchy klátia, 
pahorky do mora padajú, On je vždy s nami. (Ž 46,4 a Iz 54,10) 
Podobne bude aj v našich cirkevných zboroch – ak budeme veriť 
svätému Bohu a nasledovať Ho, nech sa ženú víchry navôkol 
a hrmí krízová búrka, my budeme pevne stáť obrátení smerom 
k Hospodinovi a smelo pôjdeme za Ním! 

Ľuboslav Beňo 



 

 

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

18.10.2009 19. po Svätej Trojici 
8:00 Trebejov 1M 9,8-17; Ef 4,22-32 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

25.10.2009 

8:00 Suchá Dolina Pr 2,1-8; Ef 5,15-21 

9:30 Kysak Pamiatka posvätenia chrámu 

11:15 Lemešany   

15:00 Budimír Žatva spevokolov 

26.10.2009 

Reformačný týždeň 

18:00 Trebejov o manželstve kňazov 

27.10.2009 18:00 Kysak o biskupskej moci 

28.10.2009 18:00 Obišovce o kláštorných sľuboch  

29.10.2009 18:00 Drienovská Nová Ves o rozdiele v pokrmoch 

30.10.2009 18:00 Trebejov o sviatosti pod obojím; o omši ; o spovedi 

31.10.2009 Pamiatka reformácie 
17:00 Kysak   

18:00 Obišovce   

1.11.2009 21. po Svätej Trojici 
Pamiatka zosnulých 

8:00 Trebejov   

9:30 Drienovská Nová Ves !!! pozor zmena !!! 

11:00 Obišovce !!! pozor zmena !!! 

11:45 Obišovce (Dom smútku) Ekumenická pobožnosť 

14:00 Kysak (Dom smútku) Ekumenická pobožnosť 

8.11.2009 
22. po Svätej Trojici 

8:00 Kysak Jób 14,1-6; R 14,1-9 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

Seniorátne školenie presbyterov 15:00 Vyšná Kamenica Téma: Financovanie cirkví 

15.11.2009 23. po Svätej Trojici 
9:30 Obišovce   

14:00 Kysak (Kultúrny dom)  60. výročie zbor. spevokolu Pútnik 

22.11.2009 24. po Svätej Trojici  
Posledná nedeľa cirkevného roka 

8:00 Drienovská Nová Ves Iz 65,17-25; 2Pt 3,8-14 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

29.11.2009 1. adventná 
Začiatok cirkevného roka 

8:00 Trebejov Jer 23,5-8; R 13,8-12 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

6.12.2009 2. adventná 

8:00 Kysak + VP; Iz 11,1-6; R 15,7-13 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov + VP 

14:00 Suchá Dolina + VP 

13.12.2009 3. adventná 

8:00 Drienovská Nová Ves + VP; Iz 40,1-11; 1K 4,1-5 

9:30 Obišovce + VP 

11:00 Kysak   

14:00 Lemešany + VP 

20.12.2009 4. adventná 9:30 Obišovce Detské bohoslužby 

20. po Svätej Trojici 

3/2009 8 


