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Slovo na tento mesiac
Slová, ktoré som vám hovoril, sú duch a život.
Ján 6, 63
Na rozhraní mesiacov si pripomíname tých, ktorí nás predišli na
večnosť. Spomíname na zápas reformátorov o navrátenie života cirkvi pod
autoritu Božieho slova. Dnes sa nám možno ľahko hovorí z pohľadu histórie, čo všetko nezdravé pôsobilo v cirkvi v tej dobe. Už to nie je tak samozrejme dnes posúdiť, čo prežíva dnešná cirkev, v akom stave sa nachádza, čo všetko nezdravé preniká do našich zborov. Vznikajú otázky, čí sme
pod vedením Ducha Svätého, alebo už len udržiavame tradíciu, zvyky a
spôsoby? Viem, že voláme po skutočnom živote, robia sa preto rôzne veci,
ako ho podnietiť.
Slovo Pána Ježiša nám svieti na cestu, kde sa darí skutočnému životu v Božej láske a pravde. Ide tu o skutočné postavenie Jeho slova
v našom živote, ako jednotlivcov, tak aj zboru. Záleží na tom, či ono zasahuje všetky oblasti života, ako Slovo jedinečného obsahu, alebo sme ho
vyprázdnili, zbavili moci svojimi výkladmi názormi, svojimi metódami
a pod. Je skutočnou autoritou Pán a Jeho Slovo, alebo sme pod autoritou
inou, samého seba či našich vlastných záujmov? Dávame skutočne miesto
slovu Pána Ježiša, aby spôsobil život prinášajúci ovocie? Musíme pamätať,
že je tu aj pôsobenie prázdnych slov - výplod hriešneho človeka búriaceho
sa proti Bohu, ktoré pôsobia rozkladne na život človeka vyvolávajúce deformáciu osobnosti. 2Tm 2, 17
Je to pre nás výzva v týchto dňoch, keď spomenieme aj na tých,
ktorí nám niesli evanjelium, aby sa presadilo v našich životoch. Spojme sa
v modlitbách o vydávanie sa pod autoritu Božieho slova, nech Ním je všetko skúmané, aby sme neboli nájdení so srdcom tvrdým, ktoré síce počúva,
ale neprijíma vierou počuté Božie Slovo, lebo tak nám bude bez úžitku.
Podobenstvo o rozsievačovi nám dáva vysvetlenie, prečo rosievane Božie
slovo neprináša úžitok. Mt 13,1-23
Máme nádej pre nás z Jeho slova, že Pán chce náš život celkom
podmaniť, aby sme žili v plnosti jeho požehnania, lebo Jeho Slovo je duch
a život.
Váš brat kazateľ
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Audit
Generálny riaditeľ našej spoločnosti, v ktorej pracujem, posiela cez email
tento text:
„Vážení kolegovia!
V blízkej budúcnosti bude v našej spoločnosti vykonaný hĺbkový audit. Žiadam všetkých zamestnancov, aby zodpovedne pristupovali k tejto udalosti
a vynaložili maximálne úsilie preto, aby naša spoločnosť obstála s čo najlepším výsledkom.“
Tento názov bol v minulosti neznámy, ale dnes je už každému
zrejmé, o čo ide. Niekto by aj mohol povedať: „No, veď len nech teba –
riaditeľa – skontrolujú, preveria, ako riadiš túto spoločnosť. Veď ty máš
zodpovednosť za to, ako firma funguje.“ Veľký omyl. V určitý deň vstúpili
pracovníci – audítori – do spoločnosti. Samozrejme, najprv k riaditeľovi, no
potom aj do všetkých ostatných štruktúr riadenia, finančníctva, plánovania,
bezpečnosti práce. Všímali si všetko a kládli zaujímavé otázky. Aká je náplň Vašej práce? Podľa čoho, podľa akých predpisov a noriem ju vykonávate? Sú tieto normy platné? Kto a kedy ich vydal? Máte k Vašej práci oprávnenie? Odkiaľ viete, že to, čo práve robíte, je správne? Ste presvedčený
o tom a môžete to dokázať a dokladovať, že Vaša činnosť je prospešná pre
spoločnosť? Kým ste boli poverený?
Takéto preverenie, samozrejme od riaditeľa až po posledné oddelenie v celej štruktúre, sa muselo zodpovedať. Až výsledok komplexného
vyhodnotenia ukázal, v akom stave sa spoločnosť nachádza.
Čitateľ tohto úvodu sa právom môže opýtať: „Čo to má znamenať?“
Nuž môže to byť aj pomoc nám všetkým k určitému pochopeniu súvislostí,
nakoľko sa snáď už v blízkej budúcnosti vykoná vizitácia v našom zbore.
Kiež by som sa mýlil, ale teraz mám pocit, že nie každý účastník zborového
spoločenstva vie, čo to vizitácia – audit je. Možno si aj niekto myslí, alebo
má takú predstavu, že tu ide o kontrolu či preverenie kazateľa zboru. Iste,
aj o to tu ide. Ale tým by to zďaleka končiť nemalo. Pán cirkvi, pod dohľadom Ducha Svätého a prostredníctvom bratov vizitátorov môže a iste aj
bude dávať otázky každému účastníkovi zborového spoločenstva. Čo tu
robíš? Aká je tvoja náplň práce? Podľa čoho tú či tamtú činnosť vykonávaš? Kto ťa tým poveril? Máš k tomu vystrojenie? Myslíš si, že tvoja práca
a pôsobenie je v prospech tohto zboru? Tak ako pred audítormi, tak aj pred
vizitátormi je možno aj niečo zakryť. No na nás sa pozerá Ten Spytateľ
ľudského srdca, pred ktorým sa nič nedá ukryť.
Ešte predsa jedna skúsenosť z nedávnych dní. Na Úrade práce
a sociálnych vecí sa stretávam s istým mojím známym. Pýtam sa: „Ako sa
máš?“ „Predvčerom ma prepustili z práce.“ „Nuž ale to len tak?“ Dozvedám
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sa – konflikt záujmov. Kontrolou zistili, že trochu pracujeme ešte aj pre inú
spoločnosť. Povzdychol som si: „Ako veľmi tvrdo je to v občianskom živote.
A ako veľmi mäkko v živote uprostred cirkvi.“
Nuž na otázky audítorov – vizitátorov odpovedajme s celou zodpovednosťou a vážnosťou, s mysľou a prejavom, že sa nás pýta Ten, ktorý
vidí všetko, pozná všetko a nič nemôže byť ukryté pred Jeho okom. Lebo
konečne otázky, ktoré s vizitáciou súvisia, sú nám, bratia a sestry, dávané.
Tak vzácne sú vyjadrené v piesni nášho spevníka:
Až sa všetci pred trón Kristov postavíme - či tam obstojíme?
A kde sú hrivny svätým Bohom darované?
Koľko sĺz sme vlastnou rukou usušili?
Či tam niekto v nebi na nás nežaluje?
A čo lampy? Je v nich olej?
Niet tu otázok, koľkých si skritizoval, nad koľkých si sa povýšil, ale
koľkých si potešil, navštívil v nemocnici či v trápení a koľkým si napríklad
v tomto zbore pomohol? Modlil si sa a žil si ich radosťami či starosťami? To
sú možné otázky vizitátorov.
Ľ. Straka

Dbaj, aby si nezabudol na Hospodina!
(5M 6,12)
Ako sa nedá zabudnúť? Jedine tak, že si isté udalosti, osoby,
výroky príležitostne pripomíname. A za nimi ako aj nad nimi toho,
od ktorého to všetko pochádza.
Naše zborové spoločenstvo druhú októbrovú nedeľu okrem ďakovania za úrodu aj spomínalo. Na žehnajúcu ruku Otcovu,
z ktorej vzišiel chlieb náš každodenný, ale bol postavený aj tento
zborový dom.
Dnes je všetko inak. Naši mladí nezažili obdobie totality a aj
tento moment podčiarkuje nutnosť pripomínania si dôležitých
medzníkov v živote zborového spoločenstva. So samozrejmosťou
siahame po chlebe, s obdobou samozrejmosťou prekračujeme
prah našej modlitebne. Nie vždy však bol pre človeka na stole
chlieb, nie vždy bol pre človeka vytvorený priestor, kde by sa
mohol s ostatnými schádzať v mene Pánovom a tvoriť spoločenstvo bez strachu pred politickou mocou. Učeníci sa v čase veľko-
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nočných udalostí zavreli zo strachu pred Židmi. Ale nezostali zavretí. Vyšli a naplnení mocou z výsosti dbali na prvoradú pravdu:
Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Boha treba poslúchať nad ľudské zákony a normy. Tak sa totiž správali naši otcovia a naši starí
otcovia, keď im Pán vložil na srdce túto takmer nezrealizovateľnú
myšlienku – postaviť dom na Božiu slávu. S koľkou úzkosťou bol
stavaný – prerábaný tento dom na Kováčskej 31?! Verím, že
všetkých, ktorí priložili k srdcu aj svoje ruky a um, odvahu viery,
viedla odveká pravda vyjadrená žalmistom: „Márne sa namáhajú
stavitelia, ak Hospodin nestavia dom.“ (Ž 127, 1)

Z Božej milosti máme pokoj – schádzať sa, ale aj vychádzať
a hlásať slovo evanjelia nášmu okoliu. Pýtam sa, sme za toto
všetko dostatočne vďační? Aj keď sme jedným z najmenších stád
Božích ovečiek v tomto meste, nie sme ani zabudnutí a vôbec nie
poslední. Pán sa v čase 18.výročia našej existencie na tomto
mieste skláňa k nám s novou ponukou a možnosťou na Bardejovskej. Zdá sa, akoby sme túto správu prijali s patričnou samozrejmosťou typickou pre našu dobu. Na Božom diele však nie
je nič samozrejmé, nič automatické. Pán sa k nám vždy skláňal
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a skláňa milosťou prebudenia,
nového
vnímania
jeho
prítomnosti.
Ako spoločenstvo máme 18
rokov. Sme skutočne dospelí
aj vo viere prijímať ďalšie
Božie impulzy, aby boli pre
nás obohatením? Budujme
dnes to, čo budovať môžeme
a máme: náš duchovný dom
v tom fyzickom dome, za
ktorý sme rovnako vďační ako
aj za tých, ktorí nám ho pod
Božím vedením postavili!

Miroslav Bielik

Stalo sa ...
Keď sa nám začiatkom jari na dvorčeku začali od susedov tlačiť
stopy stavebných prác, boli sme dotknutí a vyrušení z nášho dlhoročného
pokoja. Nepríjemný pohľad na stavenisko, diera vo dvore, hluk a bolo po
idylke tichej zóny uprostred mesta. S predchádzajúcimi úvahami, čo s našou budovou zborového domu vzhľadom na nedostatky tepelného konfortu
a zvyšujúcich sa cien energií aj nových požiadaviek na priestory mimo zborovej miestnosti, nás to nabádalo k rozmýšľaniu a počas leta a dlhej
krásnej jesene aj k dokončeniu menších, no pre život zboru dôležitých
úprav.
Prvou malou úpravou z iniciatívy sestier a ochotných rúk bratov sa
jutovou stenou zakrylo stavenisko. Z peňazí, ktoré si vyzbierali sestry medzi sebou, sa zakúpilo 12 záhradných stoličiek a dva stoly.Vytvorili sme si na
niekoľko mesiacov priestor, kde sme si mohli po nedeľnom zhromaždení
posedieť pri minerálke, čaji, káve a niekedy z domu doneseného pečiva.Kto chcel, sa zastavil, bol vítaný a aj tam sa z rozhovorov rodila myšlien-
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ka úpravy malého bytu na poschodí, ktorý aj tak už dlhšiu dobu slúžil detskej besiedke. Sme vďační za čas, ktorí sme mohli takto spolu tráviť.
Samozrejme, že sa narazilo na napätý rozpočet.
Peňazí nemáme nazvyš a naliehavá potreba rekonštrukcie
kúrenia má prednosť.Sestry už
raz stáli na tenkom lane, keď
takpovediac partizánčili s vlastnou zbierkou na úpravu dvorčerka. Nechceli ísť proti schválenému rozpočtu, ale kým by
došlo na zvyšné peniaze, nedočkali by sme sa tak skoro a možno vôbec nie výsledku. Navyše sa počas
teplého leta a nedostatkov vo vetraní suterénu ukázalo, že je tam znova
zradná vlhkosť a po prázdninách zase bude fungovať detská besiedka.
Úvahy o potrebách detskej besiedky, klubovej miestnosti pre mládež, sestry a iné zhrnula po úvahách naša sestra Kamilka Motýľová do projektu a
ten predložila staršovstvu na schválenie. Hoci neradi, aby sestry neprepadli
individualizmu v oblasti samofinacovania, ale pre už vyššie spomínané
prekážky, vzali si od staršovstva "pôžičku" s tým, že medzi sebou, zhruba
do doby rekonštrukcie kúrenia, splatia požičané, vo výške 15 000,00 Sk.
Viac ako 1/3 z tejto sumy vložila sestra Kamilka Motýľová navyše. Sestry si
vedú samostatné malé účtovníctvo (eviduje D.Klincková) a je k nahliadnutiu
kedykoľvek. Úpravy stien a nová podlaha je hradená zo zborového rozpočtu.
Navrhnutá štúdia v malom priestore zahrnula potreby a možnosť
obmeny pre všetky skupiny. Docielilo sa toho šikovným návrhom skladacích častí sedacieho nábytku, opierok na stenách, čalúnených vankúšov a
stolov. Priestor sa môže stať pracovňou,
učebňou aj herňou pre deti. V bývalej
kuchynke sa umiestnili skrinky pre deti,
mládež, úložný priestor pre návštevy a
dokonca aj knihovňa. Kým sme došli koncom
októbra k cieľu, ktorý myslím všetkých
potešil, bolo treba vykonať po schválení
staršovstvom:
- Vypratanie
starého
zariadenia,
demontovať kuchynskú linku a
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odniesť so sporákom do suterénu, zaslepiť vodovod, plyn, upraviť omietku
za linkou, vymaľovať, položiť plávajúcu podlahu, vymaľovať, zabezpečiť
výrobu a montáž dreveného obloženia operadiel, výrobu koženkových sedadiel, doniesť kvety, textilné doplnky, upratovať, zabezpečiť dovoz stolíkov z bratislavskej Ikei a všetky práce zlaďovať a organizovať, čo bolo popri fyzickej práci, daru rozkladacieho gauča a koordinácii prác, hlavne na
pleciach brata kazateľa a jeho rodiny. Nezaškodí poďakovať sestre Kamile
a všetkým, ktorí svojím dielom, čo i len povzbudením prispeli k výsledku.
Treba ešte pripomenúť, že zároveň sa odviedol kus práce na dokončení
zatepľovania a izolácie stropov na povale.
Ostáva ešte naliať si čistého vína ohľadom financovania úprav bývalého malého bytu, dnes už klubovne alebo učebne, príležitostne aj ubytovne hostí a ustálenia užívacieho poriadku.
- Po dokončení úprav, zariadenia a zálohy na stolíky sme sa do rozpočtu
vošli.
- PROSÍME mládež, aby podľa svojich možností, čo i len malou sumou
prispela k splateniu úveru. Tiež prosíme rodičov detí z detskej besiedky,
sestry, mladé rodiny a všetkých, aby nám pomohli splatiť mini úver. Zatiaľ
máme + 543,00 Sk.
- Skrinky a nástenky sú podelené a označené na užívanie pre jednotlivé skupinky. Je naliehavé, lebo sa tu budeme striedať, aby každá
skupinka po sebe upratala a svoje potreby uložila do vyhradených
skriniek. Čoskoro malou úpravou pripravíme aj potreby na mini občertvenie. Užívací režim stanoví staršovstvo.
Na záver sa mi tisnú slová našej
známej piesne ...dostalo sa mi
zmilovania... Všetci, ktorí boli pri úpravách, mohli zakúsiť možno len tichú
radosť zo spoločného úsilia a na záver
radosť z dokončeného. Zdalo sa mi, že
deťom sa priestor hneď zapáčil a v
okamihu sa ho radostne zmocnili.
Vďaka, že máme od Pána milosť k
spoločnému dielku a že nás spoločná
práca a úvahy tiež vyučujú. Prosme o
vedenie, lebo sa nám dostalo veľkej
výzvy menom pozemok Bardejovská
ulica.
Danica Klincková
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Ponáhľam sa
V knihe " Židovský humor " od Josepha Klatzmanna je uvedená anekdota
o tom, ako Izraelčania nestrácajú čas zdvorilostnými frázami:
Na medzinárodnom stretnutí debatujú štyria delegáti - Ind, Američan, Rus
a Izraelčan. Podíde k nim novinár a pýta sa ich: „Páni, mohli by ste mi, prosím,
povedať, aký je váš názor na nedostatok mäsa v chudobných krajinách?"
" Čo je to mäso?" povie Ind
" Čo je to nedostatok?" spýta sa Američan.
" Čo je to názor?" zaujíma sa Rus.
A Izraelčan by rád vedel, čo znamená " prosím."
Židovské anekdoty majú veľa sebareflexie a zvláštne čaro. Skúste si v
súvislosti s citovanou anekdotou prehodnotiť vetu: "Idem s bráškom do zhromka
cébéčka". Bežne používané výrazy zhrnuté v jednej vete. Trochu dôverné, trochu
detské. Snáď. Ale určite - neúctivé. Neuvádzam to pre pohoršenie, ale na zamyslenie sa. Treba sa v reči až tak ponáhľať?
Keď sme už pri ponáhľaní, prečo chodíme len v nedeľu do zhromaždenia
zboru domovskej cirkvi?
Brat kazateľ nepotrebuje vykazovať účasť na biblických hodinách ako učiteľ v škole. Sú potrebné pre náš vlastný duchovný rozvoj. Hodina účasti nie je vymedzeným časovým limitom. Je podnetom pre ďaľšie rozmýšľanie, môj osobný rast
na ceste učenia sa a poznávania hĺbky slova Písma.
Kam sa tak ponáhľame, keď nemáme čas na to podstatné?
Kamila Motýľová

Manželské poradenstvo
V dňoch 6. až 11. októbra sme sa spolu s Marikou zúčastnili seminára:
„Finálna pastorácia manželstva“ a konferencie RoS (Rodinných Spoločenstiev
ECAV) v Starej Ľubovni. Deviaty ročník tejto konferencie bol súčasťou tohto seminára a niesol názov: „Manželstvo podľa Božieho plánu“.
Hlavným rečníkom bol Dr. Manfred Engeli, ktorý je psychológ a psychoterapeut.
Založil kresťanské poradenské centrum vo Švajčiarskom Berne. Napriek tomu, že
sú s manželkou už na dôchodku, spolu vedú výcvikové kurzy pre manželské páry v
niekoľkých krajinách a neustále sa venujú poradenskej činnosti manželským párom.
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Dr. Engeli sa stotožnil s Pavlom: Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za
stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša
Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby
som Krista získal. (Fp 3,7-8) Jeho spôsobom práce bolo, že nie tituly a vedomosti
vedú k zmene človeka a manželstva, ale poznanie Krista a rast vo viere v Neho.

Konferencie sa zúčastnilo približne 150 manželských párov z celého Slovenska.
Bolo pre nás povzbudením vidieť toľko párov, ktoré chcú pracovať na svojom manželstve, aby sa viac približovalo Božiemu zámeru. Dr. Engeli svojimi témami jasne,
zrozumiteľne a inšpirujúco viedol poslucháčov k vzájomnému zbližovaniu sa medzi
partnermi a to tak, že najväčší dôraz kládol na osobný vzťah každého partnera k
Bohu.
Konferencia skončila v nedeľu a v pondelok začínal seminár, kde ostalo 17 manželských párov z rôznych denominácií (dva manželské páry z CB Levice - Prištiakovci
a Markušovci). Väčšina z nich boli farári, ale aj laickí pracovníci, ktorí sa pastoračne
venujú rodinám. Seminár bol už veľmi intenzívny. Od 9.00 rána do 21.00 (samozrejme, s krátkymi prestávkami). Pre nás to bolo o to náročnejšie, že sme mali so
sebou aj Filipka. Počas školenia s ním bola Marikina mamka. Napriek tomu to bol
veľmi požehnaný čas.
Manfred dával dôraz na to, že ak máme slúžiť manželským párom, sami sa musíme
nechať Bohom formovať. Ak my nebudeme mať konkrétne skúsenosti, že Boh mení
naše manželstvo, tak nebudeme vedieť sprostredkovať túto skúsenosť iným. Dôležitým momentom seminára bolo, keď s jedným párom predviedol modelovú „tera-
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peutickú“ hodinu. Chceme podotknúť, že tento pár sa dobrovoľne rozhodol duchovne riešiť jeden reálny problém z ich manželského života. Prebiehal nám mráz po
chrbte a mnohí sa neubránili slzám. Silným svedectvom bolo vidieť, ako Pán Boh
vstupuje, usvedčuje a mení vnútro človeka rovno pred našimi očami. Na seminár
sme išli s podporou br. kazateľa, staršovstva a zboru (aj finančnou). Prijali sme veľa
nových podnetov a inšpirácie pre nás osobne a pre službu v rodinách. Budeme sa
snažiť zúročiť všetky poznatky a skúsenosti priamo v službe.
Obsah bol taký rozsiahly, že je ťažké ho v niekoľkých riadkoch zmysluplne prezentovať. Ak by bol záujem, môžeme sa s témami podeliť formou menších prezentácií.
Ervin a Marika Mittelmann

1. novem
november
Máme za sebou na Slovensku deň pracovného pokoja, pripadajúci
na 1.novembra. Tradične sa spája so spomienkou na zosnulých. Pozostalí
sa schádzajú, aby spomínali na svojich blízkych, ktorí už odišli z časného
života. Katolícki veriaci sa naproti protestantom modlia pri ich hroboch a
zapaľujú sviečky za ich duše vo viere, že tak im vyprosujú večný život v
nebesiach. V našich kruhoch je asi zbytočné pripomínať, že nemáme nič
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proti stretávaniu a spomínaniu na
našich zosnulých, nič proti primeranej
výzdobe miest ich "posledného " odpočinku a dokonca ani svieca, keď sa
nespája s vedomím, že horí za ich duše,
nemusí byť rozporná. Tieto sviatky tiež nie
je na mieste znevažovať s odkazom len na
pozostatok
pohanských
zvykov.
Je
pravdou, že pohanskí kňazi v tento deň
vzdávali česť mŕtvym zapaľovaním ohňov
a obdarovávaním symbolickými darmi, aby
ľuďom neškodili. Verili aj, že je to deň
diabla a že ženy sa môžu premeniť v jeho
službách na bosorky alebo čierne mačky
(chúdence nevinné) a zo strachu pred
mŕtvymi začali vyrábať masky, aby ich
oklamali a odstrašili. Je tiež pravdou, že na miestach pohanských chrámov
sa stavali kresťanské a že na pohanské sviatky sa zameriavali prví kresťania, aby prehlušili pohanské vplyvy a symboly. Tak si od 8. storočia n.l.
zvykli bez biblických súvislostí kresťania pripomínať tých, ktorí za svoju
vieru položili život a nazvali ho Svätým dňom, a Svätým večerom.
Aj novoosídlená Amerika si doniesla niekoľko zvykov. Bola prevažne osídlená protestantami a oslavy Dušičiek nemali teda veľkého významu.
Tento deň pripomínal skôr maškarádu ako spomienku na odplašenie zlých
duchov pomocou masiek. A keďže bol čas zberu tekvíc a repy, vznikali
svetlonosy a všelijak vyrezávané a svetielkujúce podoby z dyní- heloween.
Deti chodili so strašidlami po domoch a boli obdarovávané drobnými darčekmi a sladkosťami. Dnešná podoba tohto sviatku je obchodne dobre
využívanou príležitosťou.
A ešte skôr, na tento deň pripadá výročie, kedy sa rozpomíname
na udalosti veľkého významu v živote cirkvi, na 31.10.1517. Vtedy, na Deň
všetkých svätých, Martin Luther na dvere hradného kostola vo Wittenbergu
pribil svojich 95 téz, ako výzvu k diskusii na predávanie odpustkov za hriechy. Odštartoval tak významnú etapu obrody cirkvi Kristovej v Európe a na
mnoho rokov ovplyvnil život kresťanov v hľadaní spasenia, ktoré spočíva v
duchu Sv. Písma, v ospravedlnení z viery pre obeť Pána Ježisa Krista a nie
z konania a skutkov človeka.
Je dobré poznať súvislosti, aby sme mali vysvetlenia pre jemne utkané
pradivká z poloprávd a zvykov, ktoré nás obkolesujú a naliehajú svojou
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masovosťou. Sme povinní hľadať pre svoju spásu odpovede a nedopúšťať
sa prehrešení aj z nevedomosti.
Danica Klincková

Zo sveta
Diváci filmu šifra dostávajú
kartičky od kresťanskej organizácie.
Diváci filmu Šifra majstra
Leonarda v britských kinách budú mať pri ruke kvízové zotieracie kartičky.
Kartička obsahuje desať otázok a divák si môže zotrieť políčko označené
„fakt“ alebo „výmysel“, podľa toho, v čom vidí správnu odpoveď – a hneď
si ju overiť. Z kartičky sa dozvie skutočnosť.
Celá akcia prišla organizáciu Christian Enquiry Centre asi na 2000
libier (okolo 800.000 Kč). Kartičky rozviezla do všetkých britských kín.
Kresťanské organizácie, ktoré film väčšinou kritizujú, sa rozhodli využiť
situáciu pre šírenie svojho posolstva. Do určitej miery sa o to usiluje aj The
Christian Centre, ktorej riaditeľ povedal novinárom, že zmyslom akcie je
uviesť na správnu mieru sporné tvrdenia vo filme a súčasne ľuďom predstaviť ozajstný príbeh Pána Ježiša.
(BRÁNA 2006 / 7-8)

Pedofili vstúpili do politiky.
Liberálne Nizozemsko prežíva od jari šok. Spôsobila to skupina
pedofilov, ktorá oznámila zámer založiť stranu, ktorej cieľom je znížiť
hranicu veku sexuálnej zodpovednosti detí zo súčasných šestnástich rokov
na dvanásť. Šokujúci je aj samotný názov strany: „Strana pre lásku k blíž-
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nemu, slobodu a rôznorodosť “(Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteid). Podľa informácie z Lidových novín, zakladatelia strany chcú
odtabuizovať pedofíliu rovnako, ako sa to stalo s mäkkými drogami či homosexualitou. „Pedofília by sa mala stať súčasťou verejnej diskúzie. Politici nás vykresľujú ako kriminálnikov, čo je nezmysel. Chceme sa dostať do
parlamentu a tam presadzovať náš pohľad na vec,“ citujú LN hlavného
iniciátora strany Ad van de Berga (62). Okrem zníženia veku sexuálnej
zodpovednosti usiluje strana aj o legalizáciu detskej pornografie, užívaní
tvrdých drôg a je proti zákazu zoofilie. Šanca novej strany na účasť v nizozemských jesenných parlamentných voľbách stúpla po tom, čo súd v Amsterdame zamietol žiadosť niekoľkých ľudskoprávnych organizácií, aby
pedofilná strana bola postavená mimo zákon. „Sloboda slova a sloboda
založiť politické hnutie sú základom demokratickej spoločnosti,“ citujú LN
sudcu Hofhuise. „Iba voliči majú právo rozhodnúť o životaschopnosti
politických strán,“ povedal sudca a dodal, že strana nepodnecuje k násiliu.
(BRÁNA 2006 / 9)

Prenasledovanie v budhistickom kráľovstve.
V Bhútáne boli v auguste po ôsmich mesiacoch väzenia prepustení
na slobodu dvaja kresťania obvinení z tzv. „proselytismu“. V Bhútáne je
totiž štátnym náboženstvom tibetský buddhismus. Kresťania majú od roku
1965 zákaz vstupu do krajiny, a aj keď nová ústava z roku 2005 zaručuje
všetkým slobodu slova aj náboženskú slobodu, prax je iná. Dvaja kresťania,
Benjamin Budhu Mani Dungana a John Purna Bahadur Tamang, boli 8.
januára zatknutí po tom, čo sa zúčastnili v súkromnom byte projekcie filmu
Ježiš a diskutovali o ňom. Zatknutí boli po udaní jedného z účastníkov projekcie. V dôsledku medzinárodných protestov boli obaja v auguste prepustení na slobodu. Himalájske kráľovstvo Bhútán má 1milión 800 tisíc obyvateľov, 3 tisíce z nich sú kresťanmi.

(BRÁNA 2006 / 9)
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Od
piatku
do
pondelka (20. - 23.10) v
Dolnej bráne na Hlavnej sme
si mohli pozrieť putovnú
výstavu
fotografií
pod
názvom - Ploty hanby, ktorej
zámerom bolo informovať o
koncentračných
táboroch,
vraždách, násilí a bezpráví,
ktoré neustále na svete trvá
vo viacerých krajinách.
„...Chceli by sme vytvoriť
takú situáciu, v ktorej by
čoraz menej ľudí mohlo
utíšiť svoje svedomie konštatovaním, ja som o tom
nevedel...“
uviedol
spoluorganizátor výstavy.
Uvedomujem si, ako
je potrebné, aby sme boli
informovaní a zaujímali sa o to, čím a v čom žije svet okolo nás. Pretože okrem zapojenia sa do materiálnej pomoci máme tú výsadu, že
sa môžeme prihovárať našimi modlitbami za trpiacich aj za trýzniteľov a za tých, o ktorých je napísané, že hovoria zlému dobré a dobrému zlé, ktorí kladú tmu za svetlo a svetlo za tmu, ktorí kladú horké
za sladké a sladké za horké. Iz 5:20 Pretože to čo je nemožné u ľudí
je možné u Boha. L 18,27
O tom, ako pre modlitby Pán Boh mení aj vôľu „mocných tohto sveta“, nám vydal svoje svedectvo už po niekoľkýkrát tiež brat
Wahlen z Misie na Níle.

Zdenka Havrilová
Zborové listy 11 / 2006
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Hana Žežulová
Žežulová
zo zbierky Zvonice

Podzim pečetí usínání
Zhasíná den živý větru dech
i vzpomínku na klíčníky jara táhlých ech
Znáš podzimu dokonání

Když šlépěj větru trávu přimyká
a babí léto čas zdržuje od zimy
zahlédám zkřehlé ruce dvě

v zem kladou těžce ledové
balvany zimy
Vždycky mne rozchvěje podzimu čas
co proměn v nás

v přírode tělesném člověku duši
jakoby citlivé uši
slyšely přejemný takt

16
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Tělem se mrtvým stát
bys mohl znovu růst a zrát
Zrát ke žni
Pak zazní polnice hlas

Za cenu krve ran
stromy se převlékají

Kulisy podzimu
jdou chvějně po horách

Z oblak válečné hradby vyrůstají
když padám v strach

listu jež poslední slétá na horách
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O modlitbe
modlitbe a malom protivnom slovíč
slovíčku
Ktoré to len môže byť – to protivné slovíčko?
Nuž, milé deti, my dospelí s ním máme veľa skúseností a
veru sa s ním potrápila aj Maťkova modlitba.
Je naozaj veľmi krátke a Maťko ho veľmi rád a často
používal. Keď ho mamička poprosila niečo priniesť alebo
uložiť, odpovedal: „Mamka, teraz sa mi nechce. To sa dá
urobiť aj neskôr.“ Keď mal napísať úlohy do školy, hovoril: „To sa dá napísať aj večer.“ Ale večer bol už unavený a úlohu urobil zle, alebo na ňu zabudol. Mamička
musela všetko urobiť sama, lebo Maťko jej nikdy nepomohol. Radšej si poležal, lebo bol lenivý.
A nielen to. Keď Evička na ulici spadla a rozsypali sa jej veci zo školskej
tašky, Maťko jej nepomohol. Tváril sa, že nič nevidí, otočil sa a odišiel
preč. Povedal si: „To sa ma predsa netýka.“ Nikomu nikdy s ničím nepomohol, všetko mu bolo ľahostajné, okrem vlastných želaní.
Neskôr však si aj deti prestali všímať jeho. Akoby bol pre nich neviditeľný. Viete, aké oblečenie majú vojaci, aby ich nebolo vidieť? Hovorí
sa mu „maskáče“. Je ušité z fľakatej hnedo-sivo-zelenej látky. Ani jedna farba nie je žiarivá. Je to dosť smutné oblečenie.
Taká bola aj Maťkova modlitba, kým sa Maťko nezmenil. Kedy a kde sa
zmenil? Budete sa diviť, ale vo výťahu. Výťahová kabína sa raz zastavila
a Maťko sa nevedel dostať von. Mamka utekala za ujom opravárom, ale
ten povedal: „To je ten Maťko, čo sa mu nikdy nič nechce urobiť a nikomu nepomôže? Tak to sa ani ja nemusím ponáhľať. Najprv sa najem a
odpočiniem si. Potom prídem výťah opraviť.“ Maťko zostal zacviknutý v
kabíne celé dve hodiny. Celý čas rozmýšľal a pochopil, ako nepekne sa
správal. Poprosil v modlitbe o odpustenie a o pomoc, aby sa zmenil.
Odvtedy bol naozaj celkom iný. Keď prišiel domov, pribehol k mamičke,
objal ju a opýtal sa, čo jej môže pomôcť. Že to naozaj urobí veľmi rád.
Bol dobrý aj ku spolužiakom, keď bolo treba, každému pomohol. Vždy
povedal: „Veď sa to predsa týka aj mňa.“ Takto to slovíčko „sa“ prestalo
byť protivné. Maťko bol veselý, v očkách mu svietila radosť.
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Celá rozžiarená bola aj Maťkova modlitba. Už nebola taká „maskáčová“.
Bola jasná a žiarivá, ako sa na poriadnu modlitbu patrí.

Nabudúce si povieme rozprávku „O
modlitbe kukučkového dievčatka“.
Dovtedy nakreslite Maťkovu modlitbu. Dá sa to urobiť, aby sme sa
nimi mohli všetci potešiť? Istotne.
Teším sa na vaše pekné kresbičky.
Prineste mi ich ukázať. Dáme ich
na nástenku.
teta Kamila

III. časť - Druhý diel Biblie – Nová zmluva
Pamätáte sa, kde sme skončili naposledy? Dozvedeli sme sa, že Židia boli odvlečení do Babylona a za vlády Kýrosa sa smeli vrátiť, vybudovať múry Jeruzalema
a obnoviť chrám. Izraelský národ bol však naďalej pod nadvládou cudzincov.
Prečo to tak bolo? Bolo to pre ich neposlušnosť. Nechceli sa odvrátiť od svojich
hriechov, ani keď ich Pán Boh volal.
Od posledného záznamu v Biblii prešlo asi 400 rokov, počas ktorých v krajine
dochádzalo k ozbrojeným vzburám (napr. Juda Makabejský). Získať slobodu sa
im však nepodarilo. Izrael stále viac túžil po zasľúbenom Vykupiteľovi, o ktorom
hovorili proroci Starej zmluvy. Na prelome letopočtov boli Izraelci pod nadvládou Rimanov. Očakávali Vykupiteľa, ktorý porazí ich nepriateľov a obnoví Izrael, kde sa Židia budú mať opäť dobre. Nechceli však uznať svoje hriechy a
robiť pokánie.
Boh hovorí, že najväčšie zajatie je zajatie hriechu, z neho sa nedokážeme vyslobodiť sami. Toto zajatie nás vedie do večného zahynutia. Z neho nás prišiel
Pán Ježiš vyslobodiť. Stojí to napísané hneď v prvej kapitole Novej zmluvy: Mt
1, 21: „... porodí Syna a nazveš jeho meno JEŽIŠ,
lebo On zachráni svoj ľud od ich hriechov.“
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Vyslobodenie nám vydobyl tým, že zobral na seba trest za náš hriech, keď zomrel na kríži. To ty a ja sme tam mali zomrieť. Už nikdy sme nemali mať prístup
k Bohu. Jediné, čo by nás čakalo, by bola samota, zúfalstvo, vina, plač a škrípanie zubami. Večné odlúčenie od Boha, už žiadna nádej! Pán Ježiš však ponúka
spasenie každému. Podáva nám ruku a je na nás, či do nej vložíme tú svoju. Bude
to znamenať vzdať sa hriešneho spôsobu života, svojich vlastných plánov, prijať Jeho odpustenie a dokonalé očistenie a vo všetkom Mu veriť a učiť sa Ho
poslúchať. Už nikdy nebudete sami, pretože Pán Ježiš bude stále s vami. Vo
večnosti na nás budú čakať len samé dobré veci a bude tam s nami milujúci Boh.

Udalosti opísané v Novej zmluve:
Na rozhraní letopočtov: Pán Boh zasiahol. Poslal sľúbeného Mesiáša – Vykupiteľa Pána Ježiša. Pán Ježiš sa narodil Márii
v Betleheme. Pán Boh to oznámil
skrze anjelov pastierom a mudrcom dal na znamenie hviezdu, ktorá ich k Nemu
priviedla.
Asi po 30 rokoch vystúpil po prvýkrát na verejnosti Ján Krstiteľ a
ohlasoval príchod zasľúbeného Mesiáša (podľa Izaiáš 40,3-5). V tom
čase začal Pán Ježiš kázať a učiť. Počas troch rokov ohlasoval príchod Božieho kráľovstva
a Božiu moc dokazoval uzdravovaním a odpúšťaním hriechov (pozri: Izaiáš 35,4-6, Mt.11,4-5).
Hlásal, že človek môže byť vďaka Božej milosti znovuzrodený
– môže sa stať novou bytosťou.
Po 3 rokoch: Poslaného Mesiáša izraelský národ nepochopil a
neprijal. Veď im hovoril o ich hriechu a potrebe pokánia. Vtedajší duchovní vodcovia o Ňom hovorili, že sa rúha, keď sa vyhlasoval za Božieho Syna a odpúšťal
hriechy.
Dali ho ukrižovať. Na tretí deň Ježiš vstal z mŕtvych a zjavoval sa
svojim učeníkom. Po 40 dňoch vystúpil na nebesia a o 10 dní zoslal na
zem Svätého Ducha, ktorého prijali Jeho učeníci. V Jeho moci učeníci
išli a kázali ľuďom evanjelium – dobrú správu o spasení skrze vzkrieseného Ježiša, Božieho Syna. Uverilo mnoho ľudí a vznikla spoločnosť
ľudí veriacich v Pána Ježiša Krista – Cirkev.
Okolo r. 33 – Krutý prenasledovateľ kresťanov Saul, neskôr
zvaný Pavol, sa stal Ježišovým stúpencom (Skutky 9). Celému
rímskemu svetu prinášal evanjelium o odpúšťaní hriechov a novom živote. Na mnohých miestach Rímskej ríše vznikli zbory.
Neskôr Pavla uväznili a previezli do Ríma. Tam napísal mnohé
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biblické listy a pomáhal tak novým vznikajúcim cirkevným zborom.
Od začiatku prežívali kresťania sústavné protivenstvá. Najprv zo
strany Židov, neskôr aj od Rimanov. Mnoho kresťanov bolo umučených, upálených alebo skončili v arénach ako gladiátori. Napriek prenasledovaniu boli veriaci povzbudzovaní apoštolmi a
neskôr ich listami. Posledná kniha, napísaná ku koncu 1. storočia
počas veľkého prenasledovania, bola napísaná na povzbudenie trpiacej cirkvi. Je
to kniha Zjavenia. Pán Ježiš v nej posilňuje kresťanov, aby vytrvali verní až do
konca a ukazuje im na to, že konečné víťazstvo je na Jeho strane a na strane Jeho cirkvi. Ukazuje na náš nový domov v nebi,
kde už nebude plaču, ani kriku, ani bolesti, žiadneho strachu! V
tejto knihe nás tiež Pán Ježiš varuje pred tým, aby sme si „neupravovali“ Jeho slovo. Nesmieme k nemu ani pridávať, ani z
neho uberať (Zjav. 22,18-19).
Rok 70: Rimania vyplienili Jeruzalem a povraždili mnoho Židov.
Naplnila sa tým jedna časť proroctva Pána Ježiša o zničení Jeruzalemského
chrámu, zapísaného v Mt, 24. To nás napĺňa dôverou, že sa naplní aj ostatné z
Jeho proroctva o Jeho druhom príchode. Pán Ježiš príde a vezme si svojich
vyvolených. Hovorí tiež: „Vtedy budú dvaja na poli, jeden bude vzatý a druhý

zanechaný. Dve budú mlieť vo mlyne, jedna bude vzatá a druhá zanechaná.“ (v.
40-41). Budeme vzatí alebo zanechaní? Biblia nás učí, ako „byť tými, ktorých si
Pán Ježiš vezme so sebou“. Ale sami sa musíme rozhodnúť.

Svet prvého storočia bol pripravený prijať dobrú správu o Ježišovi. Pred vznikom Rímskej ríše bola Alexandrova grécka ríša, ktorá rozšírila civilizáciu po
celom vtedy známom svete. Gréčtina sa stala spoločným jazykom a prenikla aj
za hranice ríše. Kresťania roztrúsení po celej ríši tak mohli všade hlasáť spasenie a to v jedinej reči. Tak rástlo množstvo ľudí, ktorí sa dozvedeli o Pánovi
Ježišovi Kristovi.

I. časť - Druhý diel Biblie – Nová zmluva
Pamätáte sa, kde sme skončili naposledy? Dozvedeli sme sa, že Židia boli odvlečení do Babylona a za vlády Kýrosa sa smeli vrátiť, vybudovať múry Jeruzalema
a obnoviť chrám. Izraelský národ bol však naďalej pod nadvládou cudzincov.
Prečo to tak bolo? Bolo to pre ich neposlušnosť. Nechceli sa odvrátiť od svojich
hriechov, ani keď ich Pán Boh volal.
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Od posledného záznamu v Biblii prešlo asi 400 rokov, počas ktorých v krajine
dochádzalo k ozbrojeným vzburám (napr. Juda Makabejský). Získať slobodu sa
im však nepodarilo. Izrael stále viac túžil po zasľúbenom Vykupiteľovi, o ktorom
hovorili proroci Starej zmluvy. Na prelome letopočtov boli Izraelci pod nadvládou Rimanov. Očakávali Vykupiteľa, ktorý porazí ich nepriateľov a obnoví Izrael, kde sa Židia budú mať opäť dobre. Nechceli však uznať svoje hriechy a
robiť pokánie.
Boh hovorí, že najväčšie zajatie je zajatie hriechu, z neho sa nedokážeme vyslobodiť sami. Toto zajatie nás vedie do večného zahynutia. Z neho nás prišiel
Pán Ježiš vyslobodiť. Stojí to napísané hneď v prvej kapitole Novej zmluvy: Mt.
1, 21:
„... porodíš Syna a nazveš jeho meno JEŽIŠ,
lebo On zachráni svoj ľud od ich hriechov.“

Vyslobodenie nám vydobyl tým, že zobral na seba trest za náš hriech, keď zomrel na kríži. To ty a ja sme tam mali zomrieť. Už nikdy sme nemali mať prístup
k Bohu. Jediné, čo by nás čakalo, by bola samota, zúfalstvo, vina, plač a škrípanie zubami. Večné odlúčenie od Boha, už žiadna nádej! Pán Ježiš však ponúka
spasenie každému. Podáva nám ruku a je na nás, či do nej vložíme tú svoju. Bude
to znamenať vzdať sa hriešneho spôsobu života, svojich vlastných plánov, prijať Jeho odpustenie a dokonalé očistenie a vo všetkom Mu veriť a učiť sa Ho
poslúchať. Už nikdy nebudete sami, pretože Pán Ježiš bude stále s vami. A vo
večnosti na nás budú čakať len samé dobré veci a bude tam s nami milujúci Boh.
Udalosti opísané v Novej zmluve:
Na rozhraní letopočtov: Pán Boh zasiahol. Poslal sľúbeného Mesiáša – Vykupiteľa Pána Ježiša. Pán Ježiš sa narodil Márii v Betleheme. Pán Boh to oznámil skrze
anjelov pastierom a mudrcom dal na znamenie hviezdu, ktorá ich k Nemu priviedla.
Asi po 30 rokoch vystúpil po prvýkrát na verejnosti Ján Krstiteľ a ohlasoval
príchod zasľúbeného Mesiáša (podľa Izaiáš 40,3-5). V tom čase začal Pán Ježiš
kázať a učiť. Počas troch rokov ohlasoval príchod Božieho kráľovstva a Božiu
moc dokazoval uzdravovaním a odpúšťaním hriechov (pozri: Izaiáš 35,4-6,
Mt,11,4-5). Hlásal, že človek môže byť vďaka Božej milosti znovuzrodený –
môže sa stať novou bytosťou.
Po 3 rokoch: Poslaného Mesiáša izraelský národ nepochopil a neprijal. Veď im
hovoril o ich hriechu a potrebe pokánia. Vtedajší duchovní vodcovia o Ňom hovorili, že sa rúha, keď sa vyhlasoval za Božieho Syna a odpúšťal hriechy. Dali ho
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ukrižovať. Na tretí deň Ježiš vstal z mŕtvych a zjavoval sa svojim učeníkom. Po
40 dňoch vystúpil na nebesia a o 10 dní zoslal na zem Svätého Ducha, ktorého
prijali Jeho učeníci. V Jeho moci učeníci išli a kázali ľuďom evanjelium – dobrú
správu o spasení skrze vzkrieseného Ježiša, Božieho Syna. Uverilo mnoho ľudí a
vznikla spoločnosť ľudí veriacich v Pána Ježiša Krista – Cirkev.
Okolo r. 33 – Krutý prenasledovateľ kresťanov Saul, neskôr zvaný Pavol, sa stal
Ježišovým stúpencom (Skutky 9). Celému rímskemu svetu prinášal evanjelium o
odpúšťaní hriechov a novom živote. Na mnohých miestach Rímskej ríše vznikli
zbory. Neskôr Pavla uväznili a previezli do Ríma. Tam napísal mnohé biblické
listy a pomáhal tak novým vznikajúcim cirkevným zborom.
Od začiatku prežívali kresťania sústavné protivenstvá. Najprv zo strany Židov,
neskôr aj od Rimanov. Mnoho kresťanov bolo umučených, upálených alebo skončili v arénach ako gladiátori. Napriek prenasledovaniu boli veriaci povzbudzovaní
apoštolmi a neskôr ich listami. Posledná kniha, napísaná ku koncu 1. storočia
počas veľkého prenasledovania bola napísaná na povzbudenie trpiacej cirkvi. Je
to kniha Zjavenia. Pán Ježiš v nej posilňuje kresťanov a ukazuje im na to, že
konečné víťazstvo je na Jeho strane a na strane Jeho cirkvi. Ukazuje na náš
nový domov v nebi, kde už nebude plaču, ani kriku, ani bolesti, žiadneho strachu!
V tejto knihe nás tiež Pán Ježiš varuje pred tým, aby sme si „upravovali“ Jeho
slovo. Nesmieme k nemu ani pridávať, ani z neho uberať (Zjav. 22,18-19).
Rok 70: Rimania vyplienili Jeruzalem a povraždili mnoho Židov. Naplnila sa tým
jedna časť proroctva Pána Ježiša o zničení Jeruzalemského chrámu, zapísaného
v Mat. 24. To nás napĺňa dôverou, že sa naplní aj ostatné z Jeho proroctva o
Jeho druhom príchode. Pán Ježiš príde a vezme si svojich vyvolených. Hovorí
tiež: „vtedy budú dvaja na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú
mlieť vo mlyne, jedna bude vzatá a druhá zanechaná.“ (v. 40-41). Budeme vzatí
alebo zanechaní? Biblia nás učí, ako „byť tými, ktorých si Pán Ježiš vezme so
sebou“. Ale sami sa musíme rozhodnúť.

Svet prvého storočia bol pripravený prijať dobrú správu o Ježišovi. Grécka ríša
rozšírila civilizáciu po celom vtedy známom svete. Gréčtina sa stala spoločným
jazykom a prenikla aj za hranice ríše. Kresťania roztrúsení po celej ríši tak
mohli všade hlasáť spasenie a to v jedinej reči. Tak rástlo množstvo ľudí, ktorí
sa dozvedeli o Pánovi Ježišovi Kristovi.
B. Havrilová
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
 Nácvik chvál: každú nedeľu o 8.00 hod. v modlitebni (vedie J. Havrila)
 Modlitebná chvíľa: každú nedeľu o 9.30 hod. v modlitebni
 Besiedka je každú nedeľu :
- veľká: od 9.30 do 10.00 hod.
- malá: od 10.25 do 11.00 hod.
 Besiedka – nácvik spevu : od 11.00 do 11.20 hod.
 Besiedka – klub je každú nedeľu:
- veľká: od 9.30 do 10.00 hod.

- malá: od 10.25 do 11.00 hod.
(besiedky a nácvik chvál počas letných prázdnin nebudú)
Kto potrebuje službu autom, nech sa obráti na brata kazateľa.
Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty : kancelária zboru: 055/62 254 24; kaz. P. Halža 0907 - 927590

Jubilanti: Gubek Štefan (91 rokov)
Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Modlitebné podnety:

•
•
•
•
•
•
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Za program v mesiaci
za návštevy v našom zbore
Za starších bratov a sestry
Za rodiny a deti
Za duchovnú obnovu v zbore
Za všetky zložky zboru
Zborové listy 11 / 2006

Staršovstvo infor
informuje
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

V Michalovciach sa 7.10. uskutočnilo stretnutie vs. staršovstiev.
Podľa návrhu ses. K. Motýľovej bol zrekonštruovaný malý byt
v zborovom dome, aby lepšie vyhovoval práci s deťmi. Nakoľko
ide o mimorozpočtový výdaj, iniciátorky projektu sa zaviazali do
februára 2007 splatiť 15 000 Sk.
Bolo dokončené zateplenie stropu a vyčistený systém vzduchotechniky v zborovom dome.
Uskutočnil sa rozhovor s br. E. Mittelmannom o jeho opätovnom
zapojení do služby v zbore.
Staršovstvo rozhodlo o príspevku na ubytovanie pre E. Koritku
v rámci diakonickej práce.
Staršovstvo rozhodlo, že v rámci práce skupiniek sa raz za
štvťrok uskutoční stretnutie celej zborovej rodiny.
V dňoch 8.-10.12. sa v našom zbore uskutoční riadna vizitácia.
Uskutočnia ju br. kaz. Daniel Pastirčák a Pavol Čech.
V našom zbore sa uskutočnila celoslovenská konferencia spoločnosti Gedeonitov.
V druhej polovici novembra príde na návštevu zboru br. kaz.
Henžel.
Košický VÚC zriadil ekumenickú komisiu cirkví. Zároveň vydal
všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách pre cirkvi pre verejnoprospešné aktivity.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v pondelok 20.11. 2006 - schránka na chodbe.
Vopred ďakujeme za príspevky.
Redakcia: br. kaz. Halža, D. Klincková, M. Motýľ, Ľ. Straka, I. Žežula, B. Halžová.
Detská stránka: B. Havrilová, jazyková úprava: M. Bielik
Grafická úprava: J. Kutlíková
Web: http://www.cb.sk
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Program na mesiac november
november
2.
3.

Št
Pi

5.

Ne

6.
8.
9.
10.

Po
St
Št
Pi.

12.

Ne

15.

St

16.
17.

Št
Pi

19.

Ne

22.
23.
24.

St
Št
Pi

26.

Ne

29.

St

30.

Št.

18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
17.00 Dorast
9.30 Modlitby /M. Liška/; 10.00 Bohoslužba /kaz. P.
Halža/ Pamiatka na ukrižovanie Pána/
18.00 Modlitby
18.00 Stretnutie sestier zboru
15.00 Rómsky klub /M. Baranová/
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
15.00 Náboženstvo; 17.00 Dorast
9.30 Modlitby /M.Jaško/; 10.00 Bohoslužba /kaz. M.
Uhriňak spev skupina „Radosť“;
15.30 Stretnutie rodín; 16.00 Mládež
15.00 Rómsky klub /M. Baranová/
18.00 Mládež
18.00. Biblická hodina /kaz. P. Halža/
17.00 Dorast
9.30 Modlitby;/M. Bielik/ 10.00 Bohoslužba /kaz. J.
Henžel predseda CB
18.00 Stretnutie v skupinách zboru
15.00 Rómsky klub /M. Baranová/
18.00. Biblická hodina /kaz. P. Halža/
15.00 Náboženstvo; 17.00 Dorast
9.30 Modlitby;/I. Žežula/ 10.00 Svedectva zo života
viery
16.00. Mládež; 18.00 Michaľany Biblická hodina
15.00 Rómsky klub /M. Baranová/
18.00 Mládež
18.00. Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Zmena programu vyhradená.
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