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Slovo na tento mesiac

Nebojte sa, lebo zvestujem vám veľkú radosť!
Tento anjelský pozdrav a oznámenie o veľkej radosti
adresované rovnako nám ako bolo adresované pastierom na
betlehemských nivách v čase narodenia sa Spasiteľa Jeţiša
Krista. Máme však túto radosť? Radosť zo spasenia? Alebo si ju
necháme ničiť, dokonca zlikvidovať strachom?
Pán Jeţiš prichádza po svojom zmŕtvychvstaní k svojim
učeníkom s pozdravom: "Pokoj vám!" Apoštol Pavol odkazuje
veriacim do Tesalonky, aby "sa vždy radovali". Potrebujeme
počuť tieto povzbudenia, lebo opakovane náš pohľad skĺzne k
veciam, ktoré nás z radosti a darovaného pokoja z odpustenia
akosi odďaľujú, ak priamo našu radosť neničia. Ak však
nemáme v sebe radosť spojenú s pokojom, ako prinesieme
svetu zvesť, ţe Boh na svet svojho Syna nielen poslal, ale
nechal ho tu zomrieť za naše hriechy, ţe ho vzkriesil, aby sme
aj my mohli mať účasť na jeho vzkriesení? Nie slová
presviedčajú ľudí, ale naše postoje a riešenie našich
problémových situácií. Navyše, tam kde vládne strach, nemá
miesto láska. Nie nejaké sentimentálna, ale tá "Božia láska,
ktorá je rozlatia prostredníctvom Ducha Svätého v našich
srdciach".
Vianoce s ich povznesenou náladou pominú. Nastúpime do
reťazca všedných dní. Spomenieme si potom, budeme ţiť
skutočnosťou, ţe Boh vykonal dielo vtelenia i spasenia pre
človeka? Pre mňa osobne? V kaţdodenných zápasoch so
strachom o rôzne záleţitosti nášho ţivota môţeme vo viere v
Boţieho Syna "slávne víťaziť skrze toho, ktorý si nás zamiloval.
Som presvedčený, že ani smrť, ani (problémy) života, ani
anjeli, ani vlády, ani prítomnosť , ani budúcnosť, ani mocnosti,
ani vysokosť, ani hlbokkosť, ani nijaké iné stvorenie nebudú
môcť nás odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi,
našom Pánovi!"
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Prajem všetkým, ktorí čítajú toto Pavlovo vyznanie viery
proti akémukoľvek ohrozeniu strachom, aby ste preţili tieto
sviatky v pokoji, ale zároveň aj v novej radosti, ktorej ste sa
ešte aţ doteraz neotvorili. Aby vás naplnila, a rovnako tak vaše
srdcia i ústa chválami Boţieho mena za všetko, čo pre nás
vykonal v Synovi!
M. Bielik

Advent
Pomenovanie pochádza z latinského adventus - príchod.
Vyznačuje obdobie pred Vianocami vymedzené štyrmi
nedeľami. V teologickom zmysle sa vyznačuje dvojitým
očakávaním. Jednak sviatku narodenia Jeţiša Krista, ale aj jeho
druhého príchodu.
Pôvodne pochádzal advent z gréckeho pojmu epifaneia zjavenie, ktoré označoval príchod boţstva do chrámu alebo
príchod kráľa.
Adventné obdobie má kajúci charkater, ale nechápe sa ako
pôstne predveľkonočné obdobie.
História. Obdobie prípravy na slávenie pamiatky narodenia
Jeţiša Krista sa dostalo v 4.storočí z kresťanského východu do
Galie a Španielska. Najprv bol počet adventných nedieľ
rozkolísaný medzi dvoma aţ šiestimi. Aţ rímsky pápeţ Gregor
Veľký (+604) stanovil adventné nedele na štyri.
Advent začína prvou nedeľou medzi 27.novembrom a
3.decembrom. Končí po západe slnka na Štedrý večer.
Dnes si uţ advent ani nedokáţeme predstaviť bez
adventného venca. Aj on má svoju históriu. Prvý písomný
záznam sa zachoval z Mníchova z r. 1838.
Symbolikou venca je obyčajne kruh. Nemá začiatok ani
koniec. Symbolizuje večnosť. Kaţdú jednu adventnú nedeľu sa
zapaľuje jedna zo štyroch sviec. Prvá znamená vieru, druhá
pokoj, tretia radosť a štvrtá lásku.
Z Internetu vybral: M. Bielik
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Vianočná šanca
Bolo ich v ten deň dosť, čo nevyuţili jedinečnú príleţitosť
stať sa známymi a slávnymi. Vieme, kto poskytol Pánu Jeţišovi
hrob, ale nevieme, ako sa volal človek, ktorý mu poskytol prvé
prístrešie s chudobným lôţkom. Keby obyvatelia Betlehema
vedeli, kto sa to má narodiť,koho to budúca mamička Mária
nosí pod srdcom, boli by zakúrili vo svojich komnatách,
navliekli čistú bielizeň na posteliach a išli v ústrety takým
dôleţitým osobám, akými boli Mária s Jozefom. Vošli by do
dejín. No ani my dnes nevieme meno osoby, ktorej patril
chudobný objekt, v ktorom sa narodil Spasiteľ - Kristus, Pán.
Majiteľ zostal ľuďom neznámy, ale Bohu dobre známy.
Ako je to dnes? Pánova výzva: :"Musíte sa narodiť znova!" nie
je nič iné, ako to, ţe sa Jeţiš Kristus musí narodiť v ľudskom
srdci.Vveriaci básnik sa vyjadril:
Hoc´by sa Kristus tisíckrát narodil v Betleheme, ak sa nám v
srdciach nezrodí, naveky zakynieme.
Len Jeţiš Kristus narodený v srdci človeka a prebývajúci
v ňom pôsobí nový ţivot skrze vieru. On chodí aj dnes medzi
ľuďmi. Betlehem sa môţe zopakovať. Máš pre neho prirpavené
miesto? Ak je tvoje srdce v období Vianoc pripravené na prijatie
Spasiteľa, potom ho prijmi! Nevadí, ţe nie je dosť čisté. Ani v
betlehemskej maštali neboli vhodné hygienické podmienky na
pôrod, a predsa sa tam Jeţiš narodil, tak ani nečistota tvojho
srdca neprekáţa tomu, aby sa Spasiteľ narodil práve v ňom. On
príde, očistí, odmení.
Pán Jeţiš ide popri tebe. Vyuţi šancu! Nič
nepotrebuješ ako práve jeho - pre časný i večný pokoj!

tak

(I. Kozár, Ţivá slova, 1986 s.137)
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Majster Ján Hus a jeho odkaz

Dňa 20.11.2015 sa v rámci 26. Festivalu sakrálneho

umenia konalo medzinárodné ekumenické sympózium, ako
kaţdý rok na aktuálnu tému. No rok 2015 je rokom, kedy si
pripomíname 600. rokov od mučeníckej smrti Majstra Jána
Husa. Je úţasné, ţe sa sympózium o Jánu Husovi a jeho odkaze
pre našu dobu konalo na pôde Teologickej fakulty Katolíckej
univerzity.
Sympózium otvoril príhovorom rektor Katolíckej univerzity
prof. Jozef Jarab, veľmi pekné bolo aj slovo mons. Bernarda
Bobera, košického arcibiskupa. Hlavnú prednášku - Skutečné
důvody upálení Mistra Jana Husa - mal dr. Martin Chadima,
ktorý pricestoval z Čiech, učí na královohradeckej univerzite
a je veľkým popularizátorom J. Husa. Napísal aj knihu Mistr Jan
Hus - člověk, teolog, mučedník, ktorú vydala Česká biblická
spoločnosť. Ako jeden z hlavných dôvodov upálenia J. Husa
uviedol zmenu atmosféry na koncile, kedy jeden z vtedajších
troch pápeţov Ján XXIII. utiekol a koncil nemohol jednať.
Cirkevní hodnostári rozhodli a vyhlásili, ţe koncil zasadajúci
v Duchu Svätom je platný aj bez pápeţa. To bol priestor pre
cisára Ţigmunda Luxemburského, ktorý zrušil všetky platné
dekréty pre Kostnický koncil, teda aj glejt o nedotknuteľnosti
Husa. Tým dal jasný signál, ţe s Jánom Husom si môţu robiť
čo chcú. O Husovi bolo rozhodnuté aj keď vyvrátil 11 článkov
obvinení. Dr. Chadima rozprával tak ucelene a zaujímavo, ţe
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čas vymeraný pre jeho slová ubehol ako voda. Jeho prehľad
a nadšenie bolo nákazlivé. Pokiaľ máte záujem, môţete si
vyhľadať na internete jeho prednášky pre Český rozhlas, alebo
sa pozrieť na Vianoce na ČT2, kde budú dávať program „Ján
Hus - cesta bez návratu“ a v máji potom program o Jeronýmovi
Praţskom, ktorý bol tieţ upálený v Kostnici o rok neskôr ako
Hus.
Druhú hlavnú prednášku s názvom „Husova eschatologická
teológia Nového zákona“ mal prof. Imrich Peres, ktorý
spomenul výbornú kazateľskú činnosť Husa, jeho spojenie
teológie a filozofie dejín v kázňach a jeho apokalyptickú
teológiu. Zameral sa na jeho negatívnu eschatológiu, ktorá
prevaţovala, ale aj klady jeho eschatológie. Zdôraznil, ţe
postupne sa Husove teologické myšlienky stávajú súčasťou
nášho učenia. Prednáška bola veľmi dôkladná a predpokladala
hlbšie znalosti v problematike teológie.
Ďalšie príspevky mali prof. Jozef Jurko o pohľade II.
Vatikánského koncilu na Jána Husa, dr. Lojan o náboţenskej
slobode v súčasnej spoločnosti, prof. Anton Konečný a dr. Uher
a biskup dr. Jan Hradil o sympóziu o M. J. Husovi v Ríme v r.
1999.
Som veľmi rada, ţe som mala moţnosť zúčastniť sa tohto
podujatia, získať nový a hlbší pohľad na Majstra Jána Husa,
spoznať historické klišé a omyly, uvedomiť si aký odkaz nám
necháva po 600 rokoch od svojej smrti, aký morálny príklad
pre náš ţivot je jeho osobnosť. Ján Hus nemlčí ani dnes a chce
počuť pravdu.
Hana Ţeţulová
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Husovská ekumenická bohoslužba
V rámci Ekumenického spoločenstva mesta Košíc sa 20.
novembra 2015 uskutočnila ekumenická bohosluţba zmierenia
na pamiatku 600. výročia mučeníckej smrti Majstra Jána Husa.
Hlavným organizátorom bola Československá cirkev husitská
a hlavným rečníkom jej biskup Jan Hradil, ale na programe sa
podieľali všetky cirkvi zdruţené v ESMK. Inšpiráciou im pritom
bol program praţskej ekumenickej bohosluţby zmierenia, ktorá
sa uskutočnila na výročie Husovej smrti 6.7. v Betlehemskej
kaplnke. Pravda, Košice sa nemohli pochváliť účasťou vysokých
štátnych predstaviteľov ako Praha, ale napriek tomu išlo - spolu
s predchádzajúcou
ekumenickou
konferenciou
o najvýznamnejšiu akciu tohto druhu na Slovensku.
Postoj k M. J. Husovi bol v minulosti významným deliacim
faktorom medzi cirkvami. Pred 100 rokmi boli oslavy Husovho
výročia predmetom tvrdého zápasu a mnohým bola cirkevnými
i štátnymi predstaviteľmi účasť zakazovaná. Preto musíme byť
vďační, ţe dnes zaţívame dobu, keď môţeme vnímať
prekonanie veľkých historických sporov a spoločné hľadanie
Husovho odkazu. Najmä zmena postoja Rímskokatolíckej cirkvi
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a ochota jej predstaviteľov pozerať na Jána Husa ako na
reformátora hodného nasledovania je v tejto súvislosti veľmi
povzbudivá. Brat biskup Hradil nám aj preto pripomenul, ţe
bojová línia zápasu medzi dobrom a zlom ide cez srdce kaţdého
z nás a obstáť môţeme len v Boţej sile. Napokon, Husov
osobný duchovný vývoj je toho krásnym príkladom. Odkazom,
ktorý nám zanechal, je dôraz na mravnosť a čistotu, citlivosť
k hlasu svedomia, ochotu a túţbu stále hľadať pravdu
a pripravenosť priniesť pre ňu i osobnú obeť. Dnes veľmi ide
o to, aby sme sa nedovolávali iba formálne odkazu
reformátorov, ale s plným nasadením zápasili o ţivot v Pravde.
Je škoda, ţe čas k účasti na tejto bohosluţbe si našlo tak
málo predstaviteľov aj ľudí z evanjelikálnych cirkví. Pritom
podobného výročia sa uţ nedoţijeme ani my, ani naše deti.
Akoby nám uţ Husov odkaz zľahostajnel. Nie je to príznak
niečoho hlbšieho?
I.Ţ.
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40. výročie otvorenia modlitebne CB v Bardejove
Dňa 15. októbra sa konala v bardejovskom zbore Cirkvi
Bratskej slávnosť 40. výročia otvorenia modlitebne. Modlitebňa
sa nachádza priamo v centre mesta na Stöcklovej 12. Rozhodli
sme sa, ţe sa ako rodina zúčastníme tohto podujatia, osobne
spoznáme ľudí z tohto spoločenstva a dozvieme sa niečo
z histórie tohto zboru. K Bardejovu mám blízko, pretoţe
z neďalekej dedinky (Livovskej Huty) pochádzala moja babka.
Keďţe sa tejto slávnosti zúčastnilo len zopár rodín z košického
zboru, v krátkosti zhrniem čo sme sa zaujímavého dozvedeli.
Modlitebná miestnosť bola krásne vyzdobená úrodou zo
záhrad, farebne naaranţovanými plodmi zeleniny a ovocia.
Dopoludní priniesol Boţie Slovo brat kazateľ Rastislav Betina.
Pre nás bol krásnym spestrením Boţích chvál zohraný miestny
spevácky zbor, v ktorom sú zapojené všetky vekové kategórie
aj všetky farby hlasu. V popoludňajších hodinách sa pri
mikrofóne vystriedali viacerí bratia, ktorí si zaspomínali na
časy príprav pred prestavbou aj samotnú prestavbu. Bolo to
veľmi zaujímavé rozprávanie, z ktorého bolo vnímať hlavne
Boţiu moc a milosť, bez ktorej by bola márna všetka ľudská
snaha a túţba.
Na slávnosti vystúpili títo bratia:
Ján Komrska - projektant stavby
František Kohút - stavbyvedúci
Peter Kailing - stavebný dozor
Jozef Nagaj - hospodár zboru a pamäť zboru.
Osobne ma veľmi zasiahol príhovor prešovského brata
Františka Kohúta. Pozastavil sa nad tým, akú veľkú námahu
podstúpili všetci, koľko hodín práce bolo potrebné odrobiť v
rámci svojho voľného času; a to všetko len vďaka sile od Pána.
Veľmi apeloval na mladú generáciu, aby boli ochotní vydať sa
do sluţby pre Pána vo svojom mladom veku, tak ako to urobila
jeho generácia bratov. Teraz ‘na staré kolená’ spätne vidí, ţe to
bolo dobré.
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Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu na tomto príspevku
bratovi Marekovi Porubskému a za detailný popis míľnikov
prestavby bratovi Jozefovi Nagajovi, ktorý pripájam.
Jaroslav Homišin ml. s rodinou

Stavba modlitebne v Bardejove – ako to bolo.
 V Bardejove bývali zhromaţdenia v dome starých rodičov
brata kazateľa Pastirčáka. Pretoţe v Bardejove mali vyrásť
nové strojárne, bola potrebná lokalita i pre učilište, za obeť
mu padol i náš zhromaţďovací priestor. Bol to koniec roku
1968. V tom čase sme patrili do prešovského zboru CB,
samostatný zbor v Bardejove začína aţ od roku 1971.
 Keďţe to bol ešte čas politického uvoľnenia, 5.2.1969 Vsl.
KNV odbor kultúry udelil súhlas k výstavbe novej modlitebne
v Bardejove.
 1.4.1969 sa za účasti ONV, MsNV a CB našiel voľný priestor
na Pionierskej ulici oproti synagóge.
 V júli 1969 brat arch. Ján Komrska predloţil štúdiu novej
modlitebne.
 MsNV 24.9.1969 vydalo rozhodnutie o stavebnom obvode,
ale to uţ sa blíţi rok 1970 a s ním i normalizácia a nová
modlitebňa zostáva len na papieri.
 16.11.1970 brat kazateľ Ciesar a brat Jurčo jednali na
cirkevnom oddelení Ministerstva kultúry SR a pán Kmeť
súhlasil s kúpou nejakého objektu.
 Vzápätí 19.11.1970 sa našou poţiadavkou zaoberala komisia
na MsNV v Bardejove a bol doporučený súčasný objekt.
 4.12.1970 bola podaná ţiadosť na cirkevné oddelenie ONV
o schválenie kúpy.
 Predseda MsNV pán Horký 19.1.1971 doporučuje Vsl.
pivovarom v KE predať predmetný objekt Cirkvi bratskej, ţe
to bolo prejednané s OV KSS a v rade MsNV.
 2.2.1971 Vsl. pivovary súhlasia s predajom.
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 15.2.1971 bola registrovaná kúpno-predajná zmluva
(116 000 Kčs).
 1.7.1971 ONV odbor kultúry vydáva dohodu o vyuţívaní
objektu – prízemie (3 miestnosti) pre potreby cirkevnej
prevádzky a poschodie ako byt.
 Po oprave sa v prednej miestnosti začalo 7.11.1971
pravidelné zhromaţdenie. Na poschodí bol stále ešte jeden
nájomník aţ do apríla 1973.
 V auguste 1972 pamiatkari zamietli návrh brata Komrsku
postaviť sálu vo dvore.
 V januári 1973 bol hotový nový projekt, ktorý uvaţoval so
sálou na poschodí posunutím bytu do podkrovia a prístavbou
schodišťa.
 Vo februári 1973 odbor výstavby MsNV dáva povolenie
k rekonštrukcii s tým, ţe stavbu postaví OSP.
 V máji 1973 sa začali kopať základy pod nové schodište.
Začína sa obrovské dielo, ktoré by sám bardejovský zbor
ťaţko zvládol. Cirkev začala budovať spoločne. Prichádzajú
veľké brigády z celého Slovenska.
 V máji 1974 sa uţ betónuje doska nad hlavnou sálou od 4,15
do 17,45 – 57 ľudí. Samozrejme, ţe vtedy ešte betónpumpy
neboli.
 V októbri 1974 je objekt pod strechou.
 Kolaudácia 10.7.1975.
 Uţívacie povolenie 21.8.1975.
 Slávnosť otvorenia modlitebne 23. a 24.8.1975.
 Stavba si vyţiadala 34 000 brigádnických hodín, z toho
bratislavský a levický zbor po 3 000 hodín, prešovský zbor
6 500. Interiér bol postupne dokončovaný.
 Byt v podkroví bol dokončený v júni 1977
 a plynofikácia v roku 1979. To si ešte vyţiadalo spolu 6 000
hodín.
Jozef Nagaj
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Modlitba dieťaťa dnešnej doby
Drahý Jeţišu,
dnes Ťa chcem poprosiť o jednu zvláštnu vec.
Dovoľ mi stať sa televízorom.
Chcel by som sa cítiť tak, ako sa cíti televízor u nás.
Mať špeciálne miesto úplne pre seba
a zhromaţďovať okolo seba celú rodinu.
Chcel by som byť braný váţne, keď hovorím,
byť v centre pozornosti…
byť vypočutý všetkými bez prerušovania.
Chcel by som, aby sa o mňa starali tak,
ako sa starajú o televízor, keď sa v ňom niečo pokazí.
Chcel by som byť blízko môjho otca, keď sa vracia z práce,
aj keď je unavený.
A aby ma moja mama hľadala, keď sa cíti sama a smutná.
A aby moji bratia zanechávali loptu, lebo chcú byť so mnou
a aby som mohol rozosmievať všetkých, aj nechtiac.
Aké by to bolo dobré, keby zanechali všetko,
aby so mnou boli aspoň chvíľku.
Jeţišu, neprosím Ťa o veľa.
Dobrú noc, Pane…

(Julia Szwarc, Rytier Nepoškvrnenej 2/2002)
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Staršovstvo informuje


Bola uskutočnená revízia plynu a servis kotla. Dokončuje
sa revízia elektro-inštalácie.



Vedenie CB oznámilo, ţe s mobilným operátorom O2 bolo
vyjednané vytvorenie firemnej siete CB, v rámci ktorej je
moţné získať podstatné zľavy na poskytované paušály.
Táto moţnosť je otvorená pre všetkých členov CB.
Zborovým
koordinátorom
bude
br.
O.
Straka.
Staršovstvo schválilo ţiadosť br. E. Mittelmanna o
moţnosť pripojiť sa do tejto siete prostredníctvom nášho
zboru.



Staršovstvo diskutovalo o slabej účasti zástupcov CB na
konferencii o M. J. Husovi a následnej ekumenickej
bohosluţbe zmierenia.

Spoločná výroba šarkanov 14.11.2015
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaţdenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Modlitebné stretnutia: v nedeľu o 9:30 v zborovej miestnosti
Biblické hodiny: v stredu o 18:00 hod. v modlitebni.
Program pre deti: kaţdú nedeľu v priebehu hlavného zhromaţdenia

Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty:
Kancelária zboru: 055/622 5424; kazateľ Rastislav Betina 0948 235 035
Ďakujeme za podporu práce zboru, jednotlivých zborových činností a aktivít
vaším finančným darom na účet:
4350129742/3100 - pre investičnú výstavbu Bardejovská
5023022870/0900 - zabezpečenie kaţdodenného chodu zboru

Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

brata kazateľa a jeho rodinu
všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úţitok
duchovnú jednotu zboru
evanjelizačnú a svedeckú sluţbu
misiu doma a v zahraničí
rodiny za výchovu deti v duchu evanjelia
našich chorých a dôchodcov
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Program na mesiace december 2015
6.12.

Ne

10:00 Zhromaţdenie (kaz. Rastislav Betina)
Večera Pánova

9.12.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

11.12.

St

17:00 Stretnutie rodín
a detská narodeninová párty

13.12.

Ne 10:00 Zhromaţdenie (kaz. Rastislav Betina)

16.12.

St

20.12.

Ne 10:00 Detská vianočná slávnosť

23.12.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

24.12.

Št

10:00 Zhromaţdenie (br.Ivan Ţeţula)

25.12.

Pi

10:00 1.sv.vianocny (kaz. Rastislav Betina)

27.12.

Ne 10:00 Zhromaţdenie (kaz. Rastislav Betina)

31.10.

Št

18:00 Silvestrovské posedenie

1.1.

Pi

10:00 Novoročné zhromaţdenie
(kaz. Rastislav Betina)

3.1.

Ne 10:00 Zhromaţdenie (kaz. Rastislav Betina)

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 26.12.2016
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Ţeţula
Jazyková korektúra: M. Bielik
Grafická úprava: M. Petrejčík
Web: http://www.cbke.sk
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