
 

 

Pôstne obdobie nám kladie pred oči trpiaceho Božieho služob-
níka Ježiša Krista. Písmo sväté nám ho však predstavuje ako 
Kráľa, pred ktorým sa raz bude musieť pokloniť každé koleno.  
Pre nás, ľudí dnešného sveta vyvstáva teda rovnaká otázka, akú 
položil Kristovi Pilát: Tak predsa si Kráľ? Táto otázka je tým 
aktuálnejšia, čím väčšie pochybnosti lomcujú svetom. Paradox-
nosť a rozporuplnosť svetského pohľadu na Krista vidieť aj pri 
oznámení výsledkov sčítania obyvateľstva, kde sa státisíce ľudí 
neprihlásili k príslušnosti 
k svojej cirkvi. Prečo? Čo bolo 
toho príčinou? Ťažko odpove-
dať, ale domnievam sa, že tí, 
ktorí tak neurobili, podcenili 
význam poslania Toho, 
o ktorom Písmo svedčí ako 
o Kráľovi všetkých kráľov 
a Pánovi všetkých pánov.  

Pilát sa teda pýtal za všet-
kých ľudí vtedajšej doby, ale 
pýta sa aj za ľudí dnes. Je Kris-
tus Kráľom, či nie je? Odpove-
dať na túto otázku je o to ťaž-
šie, lebo Kráľa si ľudia pred-
stavujú ináč, než sa sám pred-
stavil Pán Ježiš Kristus. Sami 
seba spochybňujú vo viere, 
k t o r ú  p r i j í m a l i  s p o l u 
s materinským mliekom. Sofistikovane sa podkladajú správy 
o tom, že Kristus nemohol byť ani Kráľom ani Mesiášom. Ak by 
bol, všetko by bolo ináč. Za všetky príklady uvediem zaujímavé 
konštatovanie jedného židovského periodika DELET, kde je 
napísané: Uznať Krista za Kráľa nemožno, lebo : 

1. nenapĺňal mesianistické proroctvá 
2. nemal dedičné predpoklady na Mesiáša 
3. biblické citácie, ktoré sa majú týkať Ježiša, sú nesprávne 

preložené 
Nenaplnenie mesianistických očakávaní znamená, že mal 

vybudovať tretí chrám, zhromaždiť všetkých Židov v Izraelskej 
(zasľúbenej) zemi, uviesť svetovú dobu mieru a skoncovať 

s nenávisťou a vojnami a nakoniec mal priniesť vieru v Boha 
celému svetu.  

Je potrebné na takéto argumenty reagovať prvýkrát takto: Pán 
Ježiš Kristus vybudoval tretí chrám, ale chrám nie rukami posta-
vený, ale taký, v ktorom Duch svätý prebýva. Tak to píše aj apoš-
tol Pavel, tak to poznáme z Novej zmluvy. Práve Ducha svätého 
sme prijali pri krste a bol nám darovaný pre našu vieru tak, aby 
Kristus ako Kráľ prebýval vierou v našich srdciach. Zhromaždiť 

všetkých Židov v zasľúbenej 
zemi nemožno povedať, že sa 
mu nepodarilo. Nemyslím zem 
v zmysle vlasť, ale zem 
(vlasť), o ktorej bez rozdielu 
náboženskej príslušnosti sníva-
jú a po nej túžia veriaci celého 
sveta. Kráľovstvo nebeské je 
oná zasľúbená zem, ktorá zhro-
mažďuje všetkých veriacich 
v Mesiáša a Kráľa Ježiša Kris-
ta. Je dosť citátov v Písme 
svätom, že nieto prednejšieho, 
ani Žida ani Gréka, ani muža 
ani ženy, ani slobodného ani 
otroka, ktorý by bol privilego-
vaný vstúpiť do kráľovstva 
nebeského a zas nieto takého, 
ktorému by toto právo bolo 

odoprené. Ak, tak len pre jeho neveru, že Kristus je naozaj Krá-
ľom. Kristus mal uviesť svetovú vládu mieru a pokoja... a čo 
iného robil? Veď všade kam zavítal prinášal so sebou pokoj, ale 
taký pokoj, ktorý bol neopakovateľný a úplne odlišný od pokoja 
sveta. Upokojoval nielen rozorvané ľudské srdcia, ale rovnako aj 
živly. Pokoj prináša aj dnes všetkým, ktorí o Jeho pokoj prosia. 
Myslím, že toto je skúsenosť všetkých veriacich ľudí a to nielen 
v tomto pôstnom období. Kristus nikdy nevolal po vojne, ani po 
vzbure (iba ak proti diablovi), nepodnecoval nenávisť, ale šíril 
skutočný ŠALOM. Nakoniec, mal priniesť vieru svetu. Som 
presvedčený, že priniesol. Celý svet o Kristovi vie, akurát, jedni 
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„Spýtal sa Ho teda Pilát: Tak predsa si kráľ? Odpovedal Ježiš: Ty 
hovoríš, že som kráľ.“   Ján 18,37  



 

 

... nastali zmeny v Cirkevno-právnych predpisoch     
- v zákone o voľbách? 

 
Keďže v tomto roku 2012 budeme opäť po šiestich ro-

koch voliť jednotlivé predsedníctva, dovoľte mi, aby som 
vám pár vetami priblížil zmeny, ktoré nastali po schválení 
novelizácie zákona 11/1994 na Synode. Bol zrušený nomi-
načný výbor, ktorý zhromažďoval návrhy na kandidátov. 
Teraz návrh na kandidáta môže dať člen kandidačnej pora-
dy, ktorá je v zložení, ako bola  pred tým. Na kandidačnej 
porade sa pred tým hlasovalo o tom, kto z navrhnutých 

kandidátov postupuje do volieb. Teraz po novom je to tak, 
že sa hlasuje o tom, koho z kandidátky stiahnuť, ak je 
vznesená dôvodná námietka proti kandidátovi. Stanovili sa 
presné vekové hranice kandidátov na jednotlivé pozície 
predsedníctiev. 

Prosím vás o modlitby, lebo voľby sú dôležité, aby sme 
počas ďalších 6 rokov spoločne prežili v našej drahej 
ECAV požehnané chvíle. Rovnako buďme vďační, a teda 
aj trpezliví na konventoch, za zachovanie tohto demokra-
tického princípu v cirkvi. 
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Viete o tom, že... 

Stretnutie s Bohom... 

„Neboj sa, len hovor a nemlč“ (Skutky apoštolov 18,9) 
 
Nejdem, nejdem a nejdem. To bola moja rezolútna od-

poveď na otázku našej mamy, prečo nejdem s ňou do kos-
tola, tak, ako iné deti chodia spolu so svojimi rodičmi. 
Svojou tvrdohlavosťou som to 
stále odmietala, neuvedomujúc 
si, ako ju tým zraňujem. Dnes to 
už viem, no nemám už komu sa 
za svoje vtedajšie správanie 
ospravedlniť, a to ma pri spo-
mienke na ňu veľmi bolí. Tak to 
išlo dlhé roky. Vydala som sa. 
Svadbu v kostole som nemala. 
Ani ma to nenapadlo. Žila som 
spokojne, bez Boha, nechýbal 
mi. 

Prešli ďalšie roky a ja som 
opatrovala našu mamu po tretej 
mozgovej príhode. Bola ochrnu-
tá, s kôrovou slepotou. V jeden, 
pre mňa pamätný deň sa stalo to, 
čo som ani vo sne nečakala. Už 
týždeň som mala vysoké teploty 
a pri zohrievaní jedla pre mamu, 
neviem ako, chytil sa mi domáci 
úbor a ja som utrpela popáleniny 
III. stupňa na 36 % svojho tela. 
Šesť týždňov som ležala na JIS-
ke, no stále som chcela ísť do-
mov, za mamou. Keď ma prelo-
žili na izbu a o štyri dni mi dovolili ísť pozrieť mamu, ne-
tušila som, že jej pôjdem rovno na pohreb. Naša mama 
medzitým zomrela. 

A potom sa to stalo. 
Pocítila som potrebu zobrať si so sebou naspäť do ne-

mocnice spevník. O Biblii som vôbec nerozmýšľala. A tak 
som sa začala modliť za mamu, každý deň, ráno i večer, 
pred i po operácii (mám ich za sebou 19). 

Teraz už viem, že to bol Boží zásah do môjho doteraj-
šieho života. Začala som sa na svet pozerať inými, Du-

chom Svätým otvorenými očami. Pribudlo aj čítanie Bib-
lie, kde som spočiatku mnohým veciam nerozumela, no 
postupne som ich začala chápať. Tak aj modlenie nebolo 
iba monotónnym odriekaním slov, ale aj ich pochopenie. 
Najviac ma moje srdce potrápilo pri modlitbe Pánovej: a 

odpusť nám viny naše, ako aj my 
odpúšťame vinníkom svojim. 
Trvalo mi dlho, kým som to do-
kázala. Dnes je to pre mňa jedno-
duché, lebo viem, že nemám 
právo súdiť, posudzovať, ani 
odsudzovať. Na to máme nášho 
Najvyššieho Sudcu Otca Nebes-
kého. 
Nikdy som neľutovala, ba ani 
neľutujem, čo sa mi stalo, na-
opak, som za to Pánu Bohu 
vďačná. Viem, že to bolo potreb-
né, aby som našla cestu k Nemu. 
Viem, že nikdy nie som sama. 
Prítomnosť Pána Boha a lásku 
Ježiša Krista cítim stále, v každej 
chvíli môjho života. 
Zmierila som sa s tým, že kvôli 
popáleninám si už nikdy neoble-
čiem šaty s výstrihom, či bez 
rukávov. To je to najmenšie, čo 
som stratila, ale našla som oveľa, 
oveľa viac. Teraz som veľmi 
„bohatá“ a šťastná. 
Často som sa pri modlení prichy-

tila, že sa nemodlím, ale moje myšlienky sú niekde inde. 
Zistila som, že v lese za našou záhradou sa mi to darí. Tak-
mer každý deň som tam. Modlím sa a vediem rozhovory s 
Ním. Vždy mi dá odpoveď na moje otázky, nájde riešenie 
na moje ťažkosti a ukáže mi cestu, ako ďalej. 

Pred dvoma týždňami som sa tiež kvôli niečomu trápila 
a dal mi takúto odpoveď: Zbytočne sa trápiš na duši, veď 
nevieš, ani netušíš, že zajtra tu už byť nemusíš. 

     
Mária Szabóová 
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Blahoželáme! 
 

1.4.2012 – 30.6.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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65 rokov 
Margita Macková, Kysak 133 

Dušan Marton, Kysak 155 
Marta Tkáčová, Prešov  

50 rokov 
Blažena Čuchtová , Trebejov 44  

Jana Olejárová , Drienovská Nová Ves 122  

70 rokov 
Ing. Dušan Horenský, Trebejov 14 

60 rokov 
Marta Hajduková, Kysak 21 
Miroslav Macko, Kysak 116 

Ing. Dušan Straka, Drienovská Nová Ves 131 

80 rokov 
Dušan Čop, Trebejov 4 

Helena Čopová, Kysak 96 
Anna Macková, Kysak 49 

Alžbeta Sujová, Kysak 125 

85 rokov 
Mária Polašková, Kysak 84 

55 rokov 
František Balla, Obišovce 105 

Marta Gajdošová, Drienovská Nová Ves 201 
Ľudmila Mižišinová, Kysak 88 
Vladimír Weiss, Lemešany 448 

Jarmila Weissová, Lemešany 448 

 
Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor 

 
 
 

⇒ Prosíme vás o podporu našej neziskovej organizácie Karmel prostredníctvom pouká-
zania 2% z daní. Z týchto zdrojov podporujeme prácu detí a mládeže v našom cirkev-
nom zbore. 

⇒ Už teraz avizujeme tábor pre deti, ktorý bude 13. – 17. augusta 2012 v Červenici 
⇒ Takisto je aj tohto roku naplánovaný tábor dorastu a mládeže 



 

 

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

Ahoj deti!!! ☺ 
Tentoraz je vašou úlohou „učesať“ muža na obrázku. Každý vlas má na konci jedno písmenko a ak tie vlasy zoradí-
te od vrchu po spodok (teda od čela po spodok ucha), zistíte tak jeho meno. No, ale aby to neostalo len pri jednodu-
chom česaní, vašou druhou úlohou bude prečítať si (možno aj spolu s rodičmi ☺) v knihe Sudcov, v 13. kapitole 
a 16. kapitole, veršoch 4-22, prečo boli vlasy tohto muža výnimočné.   
Tešíme sa na vaše odpovede. ☺ 

Odpoveď:  

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

 

Betliar 2012 
 

Bola zima 2. januára 2012 a ja som mohol byť účastníkom prvého zimného doras-
tovo-mládežníckeho výletu v našom zbore, ktorý sa konal v malej, ale známej de-
dinke pri Rožňave,  v Betliari.  
Ako na každom letnom, tak aj na tomto zimnom výlete sme mohli prežiť spoločen-
stvo kresťanov a bližšie spoznať nášho Boha. Okrem toho nechýbalo veľa zábavy 

a ozaj zaujímavých hier, dokonca sme sa boli korčuľovať na štadióne v Rožňave a vďaka miestnemu pánovi faráro-
vi sme úplne zadarmo navštívili prekrásny kaštieľ.  

Na tomto výlete sme sa zaoberali „Svätou Trojicou“: čo Boha Otca, Ježiša Krista a Ducha Svätého odlišuje a čo 
ich spája, ako to, že sú jednej 
podstaty a zároveň 3 rôzne 
osoby. Po každej večernej 
téme sme sa o nej bližšie, 
v skupinách rozprávali a tak 
mali možnosť počuť aj názory 
iných. 

Na záver sa chcem veľmi 
poďakovať tímu, ktorý výlet 
zorganizoval a tiež naším ku-
chárkam, ktoré nám štyri dni 
vyvárali samé dobroty. Som 
veľmi rád, že som sa rozhodol 
na tento výlet ísť, aj keď som 
kvôli škole váhal, no chcem 
vám povedať, že vždy sa opla-
tí vybrať si Boha, a tým ne-
myslím, len ísť na kresťanský 
výlet.    

VH 

Mládežnícke okienko :-) 



 

 

Mládežnícke okienko :-) 
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Prinášame Vám jednu z tém aké máme na mládeži, aby ste si ju aj vy mohli prečítať, zamyslieť sa nad 
tým a možno sa niečo z toho naučiť. 

Osobné stíšenie. (Jaroslav Petro) 
Čo to je osobné stíšenie?                                                                                                     

- žiadny takýto pojem v Biblii nenájdete 
- čo by malo obsahovať? 

• je to čas strávený s Bohom. Mal by sa opakovať skoro denne,  mali by tam byť modlitby, 
čítanie Božieho slova, tiché rozjímanie. 

- nič také v Božom slove v príklade nie je 
Podobný text: o modlitbách na rohov ulíc Ježiš Kristus hovorí: Mt 6:6  Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k 
svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. 
Modlitby Ježiša Krista, keď bol na osamelom mieste – ale nečítal tam Božie slovo 
Osobné zápasy viery - vo vážnych situáciách, keď išlo o život: 
- 2 Sam 12:16-18  Dávid prosil Boha za chlapca a prísne sa postil; vošiel dnu a ležal na zemi celú noc.  17 Keď prišli k nemu starší jeho domu, a 
chceli ho zdvihnúť zo zeme, nechcel a nejedol s nimi.  18 Na siedmy deň dieťa zomrelo,... 
- Iz 38:1-3  Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš, neostaneš nažive.  2 Vtedy sa Chizkija obrátil tvárou k stene a modlil sa k Hospodinovi  3 
slovami: Ach, Hospodine, rozpomeň sa na to, že som verne s celým srdcom chodil pred Tebou a robil som, čo sa Tebe páči. A Chizkija sa nahlas 
rozplakal. 
- Ježiš Kristus v Getsemanskej záhrade. 
Osobné stíšenie – ja vnímam ako určitú dogmu modernej cirkvi 

- uzavreli a rozhodli sme, že človek potrebuje  študovať Bibliu a rozmýšľať nad tým, čo odo mňa očakáva Boh; modliť sa a rozjímať, mať 
tichú chvíľu na premýšľanie. 

Prečo by sa mal človek takto sám vzdelávať?  
- nechcem, aby z vás všetkých boli farári 
- nebudete možno kázať v kostoloch 
- máš vedieť vydať svedectvo o Bohu 
- učený a chytrý nikto z neba nespadol 

R 8:5-6  Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne.  6 A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne 
zmýšľať je život a pokoj! 

- Viete zmýšľať duchovne? Musíte sa to učiť ako fyziku či chémiu. 
- Sú veci, ktoré sa musíte nabifliť – mať základy 
- To duchovno dostať do seba 

Čo som zistil: 
- nedá sa to iba počúvaním – niektorí ľudia počúvajú roky Božie slovo a výklady v kostole, ale nevedia rozprávať, nerozumejú základným 
veciam 
- kostolný spôsob je málo motivujúci 
- potom sa veľmi málo prejavuje ich osobná viera 
- veľmi dôležitý je spôsob osobného štúdia 
- ty musíš rozmýšľať, lebo máš niečo vytvoriť 

(adventisti 7 dňa – majú otázky, na ktoré si musia pripraviť odpovede (domácu úlohu) – namáhaš svoju hlavu a nie iba pasívne prijímaš) 
Chcem od vás niečo, čo ja robím, pretože musím – lebo kážem, musím sa pripravovať 

- neviem, ako to urobiť, aby  vás to bavilo 
- pre mňa je to ako odkrývať tajomstvá 
- mám chuť povedať niečo, čo som zistil a objavil – dobrý nápad, dobrú myšlienku 

Osobné stíšenie – postup 
- potrebujete ticho – nemala by vás rušiť ani hudba – najmä ak rozumiete slová 
- na začiatku je modlitba – povedať Bohu to čo riešite a čím prechádzate, ak chcete nejaké odpovede, povedať to Bohu 
- čítanie Biblického textu – nečítajte veľa, stačí 10 – 15 veršov 
- prejdite si v hlave, či rozumiete tomu čo, ste prečítali – či viete povedať obsah 

• Mnohí dnes nerozumejú čítanému textu. 
• Čo hovorí toto slovo o Bohu? Aký je? 
• Čo hovorí toto slovo o mne? Aký som? 
• Čo sa z tohto textu môžem naučiť? 
• V čom ma toto slovo obviňuje z hriechu? 
• Napomína ma nejakým spôsobom?  
• Chváli ma za dačo? 
• Vyzýva ma, aby som niečo urobil? Čo to je? A voči komu mám niečo konať? 
• Ako to, čo som čítal, súvisí s mojim životom?  
• Dáva mi to odpoveď na nejaký môj konkrétny problém?  
• Verím, či neverím tomu čo som čítal? Mám pochybnosti o pravdivosti týchto vecí?  

- Pri čítaní Biblie musíte byť vzťahovačný!  
- Väčšinou ma napadnú ľudia, na ktorých to sedí a koho sa to týka – no vy nečítate Bibliu pre druhých, ale pre seba. 
- Buďte voči sebe kritický! 
- Príde čas, keď budete vedieť povedať – Tak toto mi Boh riadne vytmavil. 
- Bude to osobné a úplne konkrétne 

Biblia sa žije 
- musíte sa podľa toho aspoň trochu zariadiť 
- treba nie len počúvať, ale aj konať 

Žijeme to, čo máme v hlave. 
Rozmýšľame a uvažujeme podľa toho, čo je v nás uložené 
Pri zlomkoch sú určité postupy – naučíte sa ich a viete vypočítať všetko so zlomkami.  
Dostanete do seba základné Božie princípy a tak budete vedieť riešiť každú životnú situáciu. 
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Ako nám Pán Boh vrátil otecka 

Môj otecko pochádzal zo Seniakoviec a ako dobrovoľník Fran-
cúzskej légie bojoval pod vedením M. R. Štefánika. Ako odmenu za 
služby vo Francúzskej légii dostal aj s ostatnými legionármi kus 
zeme aj s domčekom pri Veľkých Trakanoch   (Čierna nad Tisou). 

V roku 1938 ich odtiaľ vyhnali Maďari a tak sme sa vrátili do 
Seniakoviec kde bol otecko kurátorom. 

Mala som trinásť rokov, písal sa 18.január 1944. Za oteckom 
prišiel známy, ktorý  ho poprosil či by s ním na voze nezašiel do 
mlyna v Lemešanoch po múku. 

Po ceste stretli gardistov, ktorí ich zastavili a prikázali oteckovi, 
aby šiel so svojím vozom s nimi, lebo potrebovali niečo odviezť. 

On ich prehováral, aby im dovolili ísť ešte po múku, ale oni o tom 
nechceli ani počuť. 

Veliteľ gardistov prikázal dvom svojím podriadeným, aby šli 
s oteckom ku nám domov, nech sa vychystá na cestu. Otecko ešte 
započul ako im veliteľ vravel, že keby robil problémy, aby ho zastre-
lili. 

Pamätám sa akí sme boli vystrašení, keď k nám prišli  
v uniformách a ozbrojení. Jeden ostal vonku a druhý vošiel za našou 
mamičkou do kuchyne, ktorá chystala oteckovi veci na cestu, plakala 
a on jej hovoril, aby sa nebála, že muž sa jej ešte večer vráti domov. 

Otecko sa s nami rozlúčil a šiel, ani nevedel kam. 
My sme sa oveľa neskôr dozvedeli, že došiel až do Žiliny, kde mu 

zobrali voz, jeho už nepotrebovali. Otecko nevedel čo robiť, tak sa 
vybral na žandársku stanicu a tam im povedal čo sa mu prihodilo. 

V tom čase bola situácia na východnom Slovensku napätá kvôli 
príchodu ruských vojsk a preto mu neodporúčali ísť domov. Jeden zo 
žandárov mu ponúkol, aby šiel za jeho rodičmi, ktorí bývali  
v blízkej dedine, pokým sa situácia neupokojí. 

Otecko u nich pracoval ako sluha na gazdovstve. Slúžil tam celý 
február a marec. V polovici apríla, keď sa to trochu upokojilo, vydal 
sa na cestu. Jeho cesta domov nebola ľahká, pretože išiel  cez Miš-
kolc do Košíc a z Košíc pešo do Seniakoviec. 

Celé tie tri mesiace, čo bol preč, sme my doma o ňom nič nevede-
li. Nevedeli sme kde je a či ešte vôbec žije, telefóny neboli a pošta 
v tom období nebola spoľahlivá. 

Silu nám dávala viera v Boha a povzbudenia od známych 
a príbuzných, ktorí nás potešovali, aby sme neplakali a modlili sa 
s nami, že on sa určite vráti, že Pán Boh ho zachráni. 

A bolo tak, naozaj sa vrátil. 
 

Spomínala  Božena Ivančinová 

Ekumenický svetový deň modlitieb 

Dňa 4.3.2012 o 15:30 sa v Rímskokatolíckom kostole v Kysaku 
uskutočnil Ekumenický svetový deň modlitieb za účasti oboch bratov 
farárov oboch cirkví: Jaroslava Petra a Juraja Valluša a taktiež 90-
tich veriacich sestier a bratov vo viere. 

Téma týchto bohoslužieb bola: Nech zvíťazí spravodlivosť, pripra-
vili ju kresťanské ženy z Malajzie. 

Priebeh bohoslužieb bol nasledovný: Privítal nás brat farár rím-
skokatolíckej cirkvi Juraj Valluš. S krajinou Malajzia nás oboznámil 
brat farár ECAV Jaroslav Petro. Postupne sa pri čítaní textov z prilo-
ženého buletínu striedali veriaci oboch cirkví. Medzi čítaním sme 
spoločne spievali piesne a modlili sa za rôzne potreby uvedenej kraji-
ny. Bohoslužby boli ukončené piesňou Zvíťazíme, finančnou zbier-

kou, ktorá činila 77,50€, ktorá bude zaslaná na účet slovenského 
výboru SDM. Požehnaním na cestu do našich domovov, sme sa roz-
išli s pocitom príjemného prežitia nedeľného popoludnia pri nohách 
Pánových. Veríme, že naše modlitby budú nebeským Otcom vypoču-
té a skromná finančná zbierka pomôže pri podpore aktivít organizá-
cie TENAGANITA. 

Obraciame sa s nádejou k Bohu: 
Boh je naša pomoc a náš štít. V Bohu sa raduje naše srdce, preto-

že dôverujeme Jeho svätému menu. Nech Tvoja nevyčerpateľná 
láska zostáva s nami. V Teba vkladáme našu nádej. Amen. 

 
Ružena Vereščáková 

Misijné popoludnie v Trebejove 

Vďaka užitočnému zámeru zborového predsedníctva, aby 
misijné akcie boli raz za čas v každej fílii, sa dňa 11. Marca 2012 
v Trebejove, za peknej účasti poslucháčov, uskutočnila prednáš-
ka o Dietrichovi Boenhofferovi, kazateľovi 
a martýrovi tzv. vyznávačskej cirkvi 
v Nemecku. Prednášateľ, br. farár Ján Baka-
lár, po troche blúdenia po našich cestách 
a malom opozdení sa, predniesol zaujímavú 
prednášku o ceste Boenhoffera - hudobníka 
a hlavne kazateľa, ktorý vlastným životom 
svedčil, pretože, ako hovoril, bol zasiahnutý 
milosťou evanjelia. Hlavné zásady služby 
zahrnul v knihe.  

„Život v spoločenstve“ v nasledovných 
bodoch: 

1. Život v spoločenstve musí byť 
v modliacom sa spoločenstve, v ktorom musí 
byť pastorálna starostlivosť. 

2. Spoločenstvo v rodine /v bunke/ - to 
majú byť ranné alebo večerné rodinné boho-
služby.  

3. Jednotlivec, ktorý sa modlí sám 
v ústraní, sa určite dokáže modliť aj v spoločenstve. 

4. Službu iným ľuďom vystihuje slovami: „ak niekto chce byť 
Kristovými ústami, musí mať najprv jeho uši“, teda hovorí 
o potrebe nosenia vlastného kríža, ale aj kríža nášho blížneho. 

5. V spovedi pri Večeri Pánovej je nutné vyznanie viny 
a vlastného hriechu. 

V ďalšej časti prednášky boli premietnuté ukážky z filmu 
o Boenhofferovi, ktorý napriek ohrozeniu 
svojho vlastného života sa vrátil z Ameriky 
do Nemecka, neopustil svoju cirkev, pracoval 
v nej, až kým mu v práci zabránila vtedajšia 
politická moc.  
Aby nemusel narukovať na front, vstúpil do 
služby v nemeckej rozviedke, ale súčasne 
pracoval konšpiračne práve na zvrhnutí 
a príprave atentátov na Hitlera. Jeho práca 
bola odhalená, bol uväznený, odsúdený a pár 
dní pred koncom vojny, na príkaz Hitlera, 
popravený. 
Ako to písal vo svojom denníku, aj vo väzení 
sa utiekal k Bohu, modlil sa z knihy Žalmov, 
rozpracoval výklad knihy Jóbovej a posilňo-
val sa veršom z Izaiáša 28.16 „ ...kto verí, 
nebude zahanbený“. Premietnutý film vrcho-
lil scénou z rozbombardovaného kostola, 
v ktorom sa Boenhoffer prihovára k svojim 

spoluväzňom, posilňuje ich a aj napriek výsmechu svojich väzni-
teľov odhodlane ide na popravu.    

 
Dušan Liška 
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Milí dospeláci ☺ 
 

Milí čitatelia, prinášame vám testík s rôznymi otázkami. Vyplnený test môžete odovzdať bratovi farárovi a úspeš-
ných riešiteľov odmeníme. Prajeme vám požehnaný čas pri hľadaní správnych odpovedí na otázky. ☺ 

 
 

Ako sa predstavil Boh Mojžišovi? ________________________________________________________________ 
 
Aké slová používa židovská Stará zmluva na označenie Boha?__________________________________________ 
 
Kde v Biblii je napísaná suma zákona? ____________________________________________________________ 
 
Ako znie? ___________________________________________________________________________________ 
 
Kedy sa konal prvý nicejský koncil? ______________________________________________________________ 
 
Čo/kto je najvyšším orgánom seniorátu? ___________________________________________________________ 
 
Kto tvorí synodu?______________________________________________________________________________ 
 
Kedy sa nadobúda členstvo v Evanjelickej cirkvi?____________________________________________________ 
 
Kedy nemusí farár použiť luterák pri krste?_________________________________________________________ 
 
Ktoré vierovyznania máme spoločné s rimokatolíkmi? _______________________________________________ 

VERIA, že je Kristus a tí druhí NEVERIA, že je Kristus. Navy-
še, nedávno zaznelo v médiách: Boh sa vracia do sveta, iba 
Európe sa vyhýba! Áno, svet sa skláňa pred Bohom a pokiaľ 
v Európe aj na Slovensku máme iný dojem, treba nám prosiť 
múdrosť Ducha svätého, aby nám dal dostatok síl byť vernými 
služobníkmi tohto, po tieto dni trápeného a zabitého Kráľa Ježi-
ša Krista. Každý, najmä po tieto dni cíti a môže tak vnímať, že 
kráľovstvo Kristovo bolo iné, odinakiaľ, než to chceli počuť 
Židia.   

Pre svet, vtedajší i dnešný a rôznych špekulantov v ňom, 
Kristovi chýbajú predpoklady byť Kráľom. Prečo? Lebo vraj 
Mesiáš – Kráľ mal byť prorok, mal byť potomkom Dávida, 
a mal dodržiavať Tóru (Mojžišov zákon).  

Je potrebné reagovať druhýkrát takto: Pán Ježiš Kristus bol 
skutočným prorokom. Jeho predpovede o svojej smrti, 
o svojom vzkriesení sa naplnili v plnom zmysle slova. Jeho 
predpovede o páde Jeruzalema sa naplnili v roku 70. Jeho pro-
roctvá sa teda splnili a ak vyvstáva dojem, že niektoré ešte nie, 
treba pozorne čítať Novú zmluvu a modliť sa za to, aby ak sa 
začnú plniť, sme boli my, ktorí v Neho veríme, naozaj priprave-
ní. Pán Ježiš mal byť potomok Dávida. Tak to aj čítame 
v prorockých knihách. Mal byť skutočným človekom a nie po-
lobohom. Ako to teda bolo? Naša viera nás učí, že Ježiš nebol 
polobohom, ale opravdivým Bohom a opravdivým človekom, 
v ktorom sa spojili dve podstaty  – ľudská a Božská. Smial sa, 
plakal, jedol, trpel, ale aj kriesil a odpúšťal hriechy. Tak hovorí 
aj Luther vo vysvetlení druhého článku Viery všeobecnej kres-
ťanskej: Verím, že Ježiš Kristus je opravdivý Boh, Otcom od 
večnosti splodený a opravdivý človek z Márie panny narode-
ný... Naplnil teda aj túto požiadavku, hoc o nej mnohí pochybo-
vali, ale aj pochybujú. A že nedodržiaval Tóru? Že v sobotu 
vymŕval klasy? Veď plnosťou zákona je láska a tou je Boh, 
ktorý nasycuje hladných a napája smädných tak v sobotu, nede-
ľu, ako aj v bežný týždeň. Sám Pán Ježiš to povedal takto: Ne-
prišiel som zrušiť zákon, ale ho – po grécky napísané PLERRO-
SAI – naplniť (doplniť, vyplniť – toto všetko sa skrýva 

v jednom slove). Kristus nielenže nezrušil zákon – Tóru, ale dal 
jej nové dimenzie, vyplnil požiadavku čistej obete za hriechy 
sveta.    

Nakoniec, do tretice, vraj biblické citácie týkajúce sa Ježiša 
sú nesprávne preložené. Ktoré? DELET spochybňuje preklad, 
s ktorým sa stretávame na Vianoce: Panna počne a porodí Sy-
na... Hebrejčina používa výraz ALMÁ, čo znamená nie panna, 
ale dievča. Je pravdou, že v staroveku sedemdesiati učenci, 
ktorí prekladali hebrejskú starú zmluvu do gréčtiny preložili 
toto slovo takto. Tak vytvorili prvý grécky preklad Starej zmlu-
vy, takzvanú Septuagintu. Ale... môžeme povedať, že sa mýlili? 
Veď sa to ani nevylučuje, ani si to neodporuje. Najmä, ak evan-
jelisti zachytávajú situáciu o navštívení panny Márie. Dôverne 
poznáme jej výrok: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova! Toto 
by si mali uvedomiť všetci posmievači z niečoho, čo ľudský 
rozum (žiaden) nikdy nebude môcť pochopiť a opäť mu ostáva 
len možnosť prijať toto poznanie vierou.   Posmech 
z nepochopeného dôjde raz do svojho zhubného cieľa.  

Svojho času to zakúsil Pilát, Annáš, Kaifáš, Judáš, ale aj 
mnohí, ktorí usilovali o umlčanie Krista. Ten Pilátovi povedal: 
Ty hovoríš, že som Kráľ! V židovstve sa toto vyznanie považo-
valo za pritakanie.  Kristus teda priznal a Marek to zachytáva 
slovami: Som!  

Prajem Vám všetkým, milí čitatelia, aby ste toto poznanie 
neobišli bez povšimnutia. Kráľovi patrí všetka česť, sláva, úcta 
i naša chvála, lebo máme dobrého Kráľa, ktorý netúžil po hod-
nostiach, ale za nás sa obetoval, aby sme my boli skrze Jeho 
obeť zachránení pre tú večnú domovinu nebeského kráľovstva.  

Pôst nám pokračuje ďalej. Kráľ nás do ničoho nenúti, ale 
pozýva nás k pokániu i spovedi, k modlitbám i Večeri Pánovej, 
aby sme s Ním prežili už na tejto zemi skutočné spoločenstvo 
zjednoteného Božieho ľudu, ktorý sa nehanbí, ale smelo a jasne 
vyznáva: Áno, náš Pán Ježiš Kristus je skutočný Pán, Kráľ 
i Boh a my vieme komu sme uverili a za túto vieru sa nikto 
z nás nehanbí.  
  

ThDr. PaedDr. Ján Hruška, senior Košického seniorátu  

(Pokračovanie zo strany 1) 
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1. V našom časopise už s vami bol uverejnený rozho-
vor, ale odvtedy prešlo veľa času. Mohli by ste našim čita-
teľom povedať, čo sa vo vašom živote za posledný čas 
udialo? 

Zopár vecí sa udialo, no za najpodstatnejšiu považujem, že 
som stretol skvelú žienku a dobre sa oženil.  

2. Nezapadol váš luterák prachom?  
Nie, nezapadol. Nemá šancu. Luterák mám u rodičov a tí 

sa oň patrične starajú.☺ 
3. Aké máte teraz plány do budúcna?  
Tých plánov je viac. Nateraz stačí, ak sa mi bude dariť aj 

naďalej odhodlane žiť ako veriaci človek a ak to v práci pôjde 
aj naďalej dobre. No a samozrejme, ešte mám v pláne pomôcť 
so starou farou. Čo tam spravíme? Domov dôchodcov, či 
nejaké školiace centrum s ubytovaním? Či niečo iné?  

4. Neťahá vás to naspäť na východ?  
Ej veru, ťahá. Narodil som sa na Morave a o moravákoch 

sa hovorí, že to sú východniari, ktorí už nestihli ujsť na západ. 
A veru, ako to hovorí aj jedna 
reklama, srdcom som jednoznač-
ne východniar. Hoci nie som 
úplne viazaný na Bratislavu, pre 
nás oboch s manželkou to je na-
teraz rozumné riešenie.  

5. S našim časopisom úzko 
spolupracujete. Čo by sa podľa 
vás mohlo na ňom zlepšiť?  

Nielenže spolupracujem, ale 
vymyslel som ho a prvý rok som 
časopis robil v zásade sám. Vní-
mal som nutnosť a naliehavosť 
niečoho, čo by informačne spoji-
lo 6 samostatných obcí, ktoré 
tvoria obišovský cirkevný zbor 
(CZ). Časopis sa javil ako výbor-
né - pomerne nenáročné a lacné 
riešenie. Pamätám sa na prvotné 
“frfľačky” zo strany niektorých 
ľudí, no tiež na otázky, že kedy 
bude ďalšie číslo, že už dochádza 
rozpis sl. Božích. Tiež si pamä-
tám, ako som po roku povedal, že 
časopis nezvládam robiť sám a 
ako sa zrazu objavil na fare Ma-
rián Straka, že by rád pomohol. 
A tiež pamätám, ako vznikla redakčná rada, ktorá dodnes 
časopis zodpovedne a s radosťou pripravuje. Pútnik s ľuďmi, 
ktorí za ním stoja považujem za ďalší dôkaz toho, že v obi-
šovskom CZ je veľa obdarených, schopných, ale najmä 
ochotných ľudí priložiť ruku k dielu. A tiež je ukážkou, že 
veci oveľa lepšie fungujú, ak ich nemusí niesť jeden človek, 
ale skupina. Myslím, že Pútnik je robený dobre. Je to užitoč-
ný informačný nástroj, ktorý nezaťažuje cirkevný zbor ani 
finančne ani množstvom práce. Je tam program bohoslužieb, 
oznamy a niečo pre každú generáciu. Myslím, že toto je cie-
ľom zborového časopisu. Pútnik nemá nahrádzať, ani konku-
rovať Ev. poslu, Ev. východu, či iným periodikám. Som rád, 
že zatiaľ ste odolali pokušeniu kriedového papiera, či farebnej 
tlače. Bolo by to síce krajšie, honosnejšie, ale aj drahšie a 
myslím, že zatiaľ existujú v CZ iné dôležité potreby, kde sú 
financie potrebnejšie. Hm, nejako som sa rozkecal. Takže, 
aby som odpovedal na otázku: Najlepšie nápady majú cirkev-

níci. Preto navrhujem urobiť dotazník a opýtať sa čitateľov. 
Som si istý, že dostaneme mnoho inšpiratívnych nápadov.  

6. Prednedávnom ste sa oženili. Ste v manželstve spo-
kojný?  

Myslím, že skutočnosť, že som tomu dal druhú šancu ho-
vorí sama za seba. Osobne som veľmi spokojný. A dúfam, že 
aj moja manželka je spokojná. Veď niet väčšieho šťastia pre 
muža, než keď je žena spokojná, že? ☺ 

7. Ak by sa naskytla príležitosť nastúpiť miesto na fa-
re, išli by ste?  

Také príležitosti sú. Nie jeden zbor je prázdny. Mal som 
viacero ponúk, no zatiaľ sa na to ešte necítim, hoci v budúc-
nosti takúto možnosť nevylučujem. Momentálne mi vyhovuje 
aj to, že môžem pomôcť rodičom, keď potrebujú ísť na dovo-
lenku, či sú pozvaní na slávnosť do iného zboru, či cez sviat-
ky, keď tej práce je oveľa viac. Vtedy pomáham, či zaskaku-
jem. Tu by som však tiež rád povedal, že civilné zamestnanie 
ma teší najmä kvôli faktu, že spolu s manželkou si môžeme 

dovoliť pravidelne podporovať 
viacero ľudí v ich službe, čo z 
farárskeho platu nebolo možné. 
Ako farár som bol naozaj vďačný 
za každý milodar - a s vďačnos-
ťou spomínam na štedrosť svo-
jich cirkevníkov. Teraz môžeme 
byť štedrí my a pomáhať tým, 
ktorí na plný úväzok slúžia v 
cirkvi. Veľmi nás to s manželkou 
teší a sme za to Pánu Bohu vďač-
ní.  
8. Máte v Biblii miesto, ktoré 
vás najviac oslovilo?  
Iste, v Biblii je veľa pekných 
“miest”. Mňa však oslovujú naj-
mä životné príbehy. Pozrieť sa 
na život, konanie a správanie v 
určitých situáciách napríklad v 
životoch Abraháma, Mojžiša, 
Jozefa a ďalších je veľmi inšpira-
tívne a povzbudzujúce. Biblia je 
v tomto veľmi realistická a hovo-
rí tak o kladných ako aj o zápor-
ných stránkach týchto ľudí. Je 
zaujímavé, poučné a inšpirujúce 
sledovať, ako sa správali a ako 

zápasili so životom, Bohom a sebou samými. No a samozrej-
me nemôžem predsa zabudnúť na proroka Daniela a jeho 
životný príbeh. ☺  

9. Čo robíte vo svojom voľnom čase?  
Voľný čas si užívam. Zmena z farárskeho pracovného času 

(robíš furt, keď treba) na 8 hodinový pracovný čas bola prí-
jemná. Takže aj toho voľného času je viac. Čas trávim s man-
želkou, ale aj si zašportujem, pozriem film a čítam - teraz 
mám rozčítané životopisy Warrena Buffeta (investor) a Simo-
na Wiesenthala (lovec nacistov). Tiež chodím na čisto pánsku 
diskusnú skupinku, kde sme v angličtine čítali knihu Ak 
chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode od Johna Ortber-
ga. Vydalo ju aj EVS, skvelá kniha, vrelo odporúčam. Tiež je 
skvelé tráviť sviatky s rodinou. Je to luxus, ktorý som počas 
farárskej služby nemal. 

 
Dušan Kosturko 

Rozhovor s bratom farárom Danielom Mišinom  



 

 

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

5.4.2012 Zelený štvrtok 
17:00 Kysak +VP 
18:00 Obišovce +VP 

6.4.2012 Veľký Piatok 

8:00 Lemešany pašie 
9:30 Obišovce pašie + spevokol 

11:00 Drienovská Nová Ves pašie 
11:00 Kysak pašie 

7.4.2012 Tichý večer 19:00 Trebejov   

8.4.2012 Veľkonočná nedeľa 8:00 Suchá Dolina   
9:30 Obišovce spevokol 

9.4.2012 Veľkonočný pondelok 8:00 Trebejov   
9:30 Kysak spevokol 

15.4.2012 1. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Drienovská Nová Ves 1M 32,23-30; 1Pt 1,3-9 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

22.4.2012 2. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Kysak Ez 34,1-2.10-16; 1Pt 2,21-25 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
23.4.2012 Biblická olympiáda 9:00 Herľany   

29.4.2012 3. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Trebejov Oz 2,18-23; 1Pt 2,11-17 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

6.5.2012 4. nedeľa po Veľkej noci 
8:00 Suchá Dolina Iz 12,1-6; Jk 1,17-21 
9:30 Obišovce   

14:00 Drienovská Nová Ves Misijné popoludnie 

13.5.2012 5. nedeľa po Veľkej noci 
Deň matiek 

8:00 Drienovská Nová Ves Pr 1,8-10; Ef 2,14-17 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   
14:00 Lemešany   

17.5.2012 Vstúpenie Krista Pána na nebo  9:30 Kysak   
18:00 Obišovce   

20.5.2012 Nedeľa po Vstúpení 
8:00 Kysak +VP Jer 31,31-34; 1Pt 4,7-11 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
27.5.2012 1. slávnosť svätodušná 9:30 Obišovce +VP + posedenie pri káve 

28.5.2012 2. slávnosť svätodušná 9:30 Kysak   
18:00 Obišovce   

3.6.2012 Svätá Trojica 

8:00 Trebejov +VP 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves +VP 
14:00 Suchá Dolina +VP 

10.6.2012 1. po Sv. Trojici 

8:00 Kysak Jer 23,16-24, 1J 4,16-21 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   
14:00 Lemešany +VP 

17.6.2012 2. po Sv. Trojici 
Deň otcov 

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

11:00 Kysak   
14:00 Obišovce Misijné popoludnie 

24.6.2012 3. po Sv. Trojici 
8:00 Trebejov Ez 18,20-24; 1Pt 5,6-11 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
29.6.2012 Sviatok ap. Petra a Pavla 18:00 Drienovská Nová Ves   

1.7.2012 4. po Sv. Trojici 
8:00 Kysak 1M 50,15-21; R 8,18-23 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   
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