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Hľadaj a zachráň. (SaR)
Začína sa máj, beţne označovaný slovným spojením mesiac lásky. Zároveň si pripomínane aj ukončenie II.
svetovej vojny. Na niektorom televíznom programe
s veľkou pravdepodobnosťou pôjde film: Zachráňte vojaka
Ryana. Keď som ho prvýkrát videl, zostala mi v pamäti
scéna z kostola, keď vojaci počas oddychu po bojoch
a stratách priateľov rozprávajú o zmysle ich poslania.
Oplatí sa obetovať jednu čatu vojakov za záchranu
jedného?
Mne vtedy zasvietila kontrolka.
JEDNÉHO za mňa, za nás všetkých?

Oplatila

sa

obeť

Rim 5:6-8/SEB Veď Kristus v určenom čase, keď sme
boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotvakto
zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto
odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým,
že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.
Vojaci sa bavili o zmysle ich poslania, o tom, čo ich
môţe stretnúť a ţe ich akcia moţno nebude mať zmysel.
Bolo to aj o strachu z toho, ţe rovnako môţu skončiť aj
oni.
Oproti nim, jeden muţ, Jeţiš, o svojom poslaní
zachrániť
od
smrti
mnohých,
nielen
jedného,
nepochyboval. Prosil svojho,
povedané
vojenskou
terminológiou, „veliteľa“, aby odňal od neho ten kalich.
Napokon poslúchol. No nie ako vojaci, ktorí keď dostanú
rozkaz, tak ho musia poslúchnuť, inak hrozí trest.
Poslúchol „rozkaz“ z lásky, aby zachránil mnohých, hoci
vedel, ţe pri záchrane stratí ten svoj.
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Tak buďme aj my „vojakmi“, radšej pouţijem výraz:
„záchranármi“. Znie to menej militarizovane. Buďme tými,
čo hľadajú stratených a sú ochotní podstúpiť hanu, hanbu,
výsmech, moţno aj vylúčenie z kolektívu. Vykročme zo
zabehaných koľají na cestu odvahy, otvoreného ţivota pre
tých,
medzi
ktorými
ţijeme,
nesme
evanjelium
s vedomím, ţe to nerobíme pre seba, ale pre Boţie
kráľovstvo.
Luk 19:10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo
zahynulo.
(Vlado)

RADIKÁLNA REFORMÁCIA A ANABAPTISTI
ÚVOD
Tzv. „radikálna reformácia“ je známa aj pod názvom !
„ľavé krídlo reformácie“ alebo „tretia reformácia“. Tento
prúd reformácie zahrňuje všetky reformné prvky, ktoré
nespadajú pod reformáciu prostredníctvom vládnych
úradov. Spoločným prvkom radikálnej reformácie bolo
sklamanie z morálnych aspektov teritoriálneho protestantizmu a odmietnutie niektorých jeho doktrín a inštitúcií.
Klasifikácia je veľmi ťaţká, nakoľko nejde o jednoliaty
prúd ani organizačne, ani v učení. V radikálnej reformácii
sa obyčajne rozlišujú tri hlavné smery: anabaptisti,
spiritualisti
a
racionalisti.
Spiritualisti
podceňovali
vonkajšie cirkevné formy a ceremónie. Namiesto toho
zdôrazňovali vnútorné spoločenstvo s Bohom prostredníctvom Svätého Ducha. Napríklad sliezsky šľachtic,
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pôvodne luterán, Kasper SCHWENCKFELD (1490-1561)
tvrdil, ţe uţ tisíc rokov v cirkvi nejestvuje pravý krst a
r. 1526 navrhol pozdrţanie vysluhovania Večere Pánovej,
kým sa nezistí, aká bola jej pôvodná forma. Tvrdil, ţe nie
je potrebné ţiadne vierovyznanie, stačí vnútorná
skúsenosť znovuzrodenia. Jeho učenie bolo odsúdené
v luteránskych symbolických spisoch.

Racionalisti dávali osobitný dôraz na racionálnu
pochopiteľnosť kresťanského učenia, čo viedlo k antitrinitárskym postojom a obnoveniu arianizmu. Pod
názvom socinianizmus sa rozšírili učenie Fausta
SOZZINIHO (Socinus 1539-1604), ktorý pochádzal z
Talianska, ale r. 1578 sa usadil v Poľsku, ktoré bolo
centrom anti-trinitárskej propagandy pre náboţenskú
toleranciu, ktorú tieto skupiny v tom čase v Poľsku
poţívali. SOCINUS okrem Boţej Trojice popieral Kristovo
boţstvo, jeho výkupnú smrť, dedičný hriech, predestináciu a vzkriesenie tela.
Iná štúdia „ľavého krídla reformácie“ ju delí na štyri
typy: (1) anabaptisti (švajčiarski bratia, juhonemeckí
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bratia, hutteriti, holandskí mennoniti), (2) anti-trinitári,
(3) spiritualisti a (4) revoluční proroci.
Anabaptisti urobili najradikálnejší pokus o obnovenie
cirkvi z celej reformačnej éry, napriek pomenovaniu
novokrstenci (tento názov odmietali, nakoľko krst detí
vôbec za krst nepovaţovali.). Ich hlavný dôraz nebol na
krste, ale na učeníctve, biblicizme a pacifizme. „Krstná
otázka bola sekundárnou. Ich cieľom bola rekonštrukcia
cirkvi a sociálneho poriadku.“ Vyznávali slobodu svedomia
a oddelenie cirkvi od štátu, čím sa stali prvou nezávislou
cirkvou modernej doby. Ich meno sa spojilo s dvomi
neslávnymi revolučnými extrémami - s menom Tomáša
MÜNZERA a so vzburou v Münsteri, čo prispelo k ich
rozsiahlemu prenasledovaniu od štátu (trest sťatím),
katolíkov (trest upálením), aj protestantov (trest utopením).
VZNIK ANABAPTISTICKÉHO HNUTIA VO ŠVAJCIARSKU

Niektorí
ZWINGLIHO
nasledovníci
dospeli
k presvedčeniu, ţe ZWINGLI zastal v reformách na polceste. Najradikálnejší z nich boli Felix MANZ (1500?1527), študovaný kňaz, syn kanonika z Veľkého Minstra
a Conrad GREBEL (1498-1526), vynikajúci humanistický
učenec, ktorý pochádzal z jednej z najpoprednejších rodín
mesta a podobne ako ZWINGLI študoval na univerzitách
vo Viedni a v Bazileji.
Koncom r. 1523 prehlásili, ţe ZWINGLI je falošný
prorok, ktorý nepodrobil všetky náboţenské praktiky
biblickému testu, a ktorý čaká na lenivé svetské úrady,
aby zaviedli reformy, ktoré nariadil Boh. Tento radikálny
prvok sa prejavil po druhej veľkej dišpute koncom októbra
1523, keď sa čakalo na okamţité zrušenie pouţívania
obrazov a omše. Jedným z popredných účastníkov debaty
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bol aj Balthasar HUBMAIER (1480?-1528), doktor teológie
z univerzity v Ingolstadte, kde bol ţiakom LUTHEROVHO
starého protivníka Johanna ECKA.
ZWINGLI a jeho nasledovníci zrejme očakávali, ţe
dišputa povedie k okamţitej zmene omše na vysluhovanie
Večere Pánovej. Miesto toho ZWINGLI vyhlásil, ţe „moji
páni rozhodnú aké opatrenia bude treba urobiť vo veci
omše“. Z tohto GREBEL a niekoľkí ďalší dospeli k záveru,
ţe ZWINGLI opustil svoje nekompromisné stanovisko aj
vo veciach, kde Slovo Boţie hovorí jasne. Takto sa
októbrová dišputa z r. 1523 stala historickým medzníkom
medzi GREBELOM a ZWINGLIM. V tomto rozhodnutí
nerešpektovať rozhodnutie zürišskej mestskej rady je
moţné vidieť začiatok hnutia slobodnej cirkvi.
KRST AKO VYJADRENIE VIERY
„Prvým a hlavným cieľom radikálnej reformácie nebolo
(ako sa obyčajne tvrdí) zrušenie krstu detí, ešte menej
zmena spôsobu krstenia (kropenie, ponáranie), ale
ustanovenie
čistej
cirkvi
obrátených
kresťanov
v protiklade so zmiešanou cirkvou sveta.“
Roku 1524 GREBEL a MANZ pod vplyvom REUBLINA
dospeli v otázke krstu detí k záveru, ţe nemá biblické
opodstatnenie a začiatkom r. 1525 začali svoje názory
uvádzať do praxe. 21. januára 1595 sa uskutočnila
verejná debata, na ktorej Rada rozhodla proti nim
a vydala príkaz, aby všetky rodiny s nepokrstenými deťmi
dali tieto do ôsmich dni pokrstiť. Miesto toho sa
zástancovia radikálnych reforiem zhromaţdili večer toho
istého dňa v dome Manzovej matky. Na tomto
zhromaţdení George BLAUROCK (Jőrg CAJACOB 1492?1529), bývalý kňaz, poţiadal GREBELA, aby ho pokrstil.
6
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Keď' to GREBEL urobil, BLAUROCK pokrstil 15 ďalších
účastníkov zhromaţdenia.
Rada vydala rozhodnutie, aby radikáli opustili kantón.
Títo odmietli poslúchnuť a začali sa schádzať v dedine
Zollikon pri Zürichu v súkromných domoch. Bolo
pokrstených asi 35 ľudí, ktorí spolu prijímali Večeru
Pánovu. Na veľkonočnú nedeľu 1525 bol REUBLINOM
pokrstený
HUBMAIER.
Takto
vznikla
skupina
švajčiarskych anabaptistov, dnes známa pod názvom
"švajčiarski bratia".
ZHROMAŢDENÁ CIRKEV
Tieto kroky viedli k sformovaniu oddeleného
spoločenstva „zhromaţdenej cirkvi“, „pravých veriacich“.
Anabaptisti za kresťanov povaţovali len tých ľudí, ktorí sa
dobrovoľne prihlásili k nasledovaniu Krista. Preto odmietli
účasť v štátnej cirkvi, ktorú ZWINGLI zaloţil v Zürichu.
Zároveň boli prví, ktorí praktizovali oddelenie cirkvi od
štátu a zdôrazňovali plnú slobodu svedomia. Anabaptistické hnutie je moţné charakterizovať podľa viacerých
dôrazov, ale ich najosobitejšou odlišnosťou bol práve
dôraz eklesiologický. Pravá cirkev je podľa nich tvorená
len tými, ktorí sú presvedčenými veriacimi, boli pokrstení
na vyznanie svojej viery a v ich ţivote je vidieť ovocie
viery. LUTHER aj ZWINGLI povaţovali novozmluvný
poriadok cirkvi za ţelateľný, ale neuskutočniteľný. Anabaptistická eklesiológia smerovala práve k uskutočneniu
tohto novozmluvného vzoru viditeľnej cirkvi definovanej
ako zbor vyvolených a zhromaţdených zo sveta. Tento
koncept napádal samotné základy súčasnej „kresťanskej“
spoločnosti, čo pochopiteľne viedlo k prudkému prenasledovaniu nielen z teologických, ale aj politických
dôvodov. Anabaptisti odmietali prísahu na základe Kázne
Zborové listy 5 / 2018
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na vrchu, a tieţ akúkoľvek formu vojenskej sluţby. Týmto
zaútočili na dva základné kamene súvekého politického
ţivota.
Pomenovanie anabaptisti odmietali s odôvodením, ţe
nejde o nový krst, nakoľko krst detí vôbec za krst
nepovaţovali.
PRENASLEDOVANIE
A
HNUTIA. PRVÉ POPRAVY.

DALŠIE

ROZŠÍRENIE

Po viacerých vykázaniach, uväzneniach a dišputách
dňa 7. marca 1526 zürišská Rada rozhodla, ţe anabaptisti
majú byť utopení (ako paródia na ich vieru „ten kto
ponára, bude ponorený“). Prvým martýrom anabaptistov
v kantone sa stal Felix MANZ, ktorý bol utopený v rieke
Limmat dňa 5. januára 1527. Chválil Boha, ţe môţe
zomrieť za pravdu a zvolal: „Do tvojich rúk odovzdávam
svojho ducha!“ GREBEL nebol podobne popravený len
preto, lebo skôr ako mohlo dôjsť k poprave, zomrel na
mor. Do r. 1532 došlo k šiestim popravám. Historik Schaff
hovorí, ţe nie je isté, či ZWINGLI s popravami súhlasil,
isté je však, ţe verejne proti nim neprotestoval. Cudzinci
s anabaptistickým presvedčením boli z mesta vykázaní.
BLAUROCK sa stal jedným z hlavných šíriteľov
anabaptistického učenia vo Švajčiarsku. Účinnosť jeho
misie prekonala MANZA aj GREBELA. Pracoval najprv
v Zürichu, potom v Berne a nakoniec v Tirolsku. Jeho
kázanie priťahovalo veľké zástupy poslucháčov, ľudia sa
dávali krstiť a vznikali nové zbory. Veľký počet
anabaptistov robil utajenie čím ďalej tým ťaţším. Nakoniec
bol BLAUROCK spolu s inými zatknutý innsbruckými
úradmi a 6. septembra 1529 upálený.
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Napriek krutému prenasledovaniu sa hnutie tak
rozšírilo, ţe boli obavy, ţe nahradí štátnu cirkev. Na
sneme v Speyeri r. 1529 sa katolíci s luteránmi dohodli,
ţe anabaptizmus je treba trestať smrťou. LUTHER najprv
s rozhodnutím nesúhlasil, ale okolo r. 1531 ho strach
z anarchie priviedol k súhlasu s trestom smrti za rúhanie
a podvratnú
činnosť.
Tisíce
anabaptistov
bolo
popravených. Populárny odpor proti nim bol ţivený
poukazom na krvavé povstanie sedliakov v rokoch 15241525.
ANABAPTISTI NA MORAVE
Morava bola v tomto čase ešte stále pod vplyvom
husitského hnutia spred sto rokov. Tolerantnosť barónov
LICHTENSTEINOVCOV privolala takmer nekončiaci príliv
utečencov
z Tirolska,
Bavorska,
Württemberska,
Hessenska a Švajčiarska.
HUBMAIER na Morave
V júli 1526 prišiel HUBMAIER do Mikulova
a s úspechom premenil nemecky hovoriaci luteránsky zbor
na anabaptistické spoločenstvo. V priebehu jedného roka
pokrstil v Mikulove najmenej šesťtisíc ľudí. Hubmaier sa
stal ich hlavným vodcom, „patriarchom z Mikulova“.
Zároveň pokračoval v písaní teologických pojednaní,
ktorých rozsah je veľmi pozoruhodný.
Roku 1527 FERDINAND obrátil svoju pozornosť na
svoje moravské dedičné územie. Moravská šľachta stratila
svoju relatívnu nezávislosť a v auguste 1527 bol
HUBMAIER
vydaný
rakúskym
úradom.
Tentoraz
nepodľahol slabosti a pri mučení sa nepodarilo dosiahnuť,
aby svoje učenie odvolal. 10. marca 1528 bol vo Viedni
Zborové listy 5 / 2018
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upálený. O niekoľko dní nato bola jeho manţelka utopená
v Dunaji.
Jakob HUTTER (+ 1536) a hutteriti
HUBMAIER nebol názormi typický anabaptista, čo
viedlo k rozdeleniu s Hansom HUTOM, ktorý prišiel do
Mikulova. Hoci zastával právo pouţitia meča proti
bezboţným, zároveň hlásal extrémnu formu pacifizmu
a odmietal platenie daní. Proti nemu HUBMAIER obraňoval
nutnosť svetskej vlády a potrebu podriaďovania sa jej,
kresťan sa podľa neho má vláde podriadiť aj vo veci
vojenskej sluţby a platenia daní. Zároveň tvrdil, ţe vláda
môţe byť kresťanskou, a učil, ţe je moţná aj spravodlivá
vojna a spravodlivý trest smrti.
Bratia, ktorí s ním nesúhlasili, zaloţili nové
spoločenstvo
v Slavkove
pod
vedením
Jakuba
WIEDEMANNA, ktorý hlásal spoločné vlastníctvo majetku.
Toto spoločenstvo zaţilo mnoho delení, kým ich pevne
nezorganizoval Jakub HUTTER, ktorý medzi pracoval
v rokoch 1533-1536.
Jakub HUTTER (+1536), klobučník, sa r. 1529 stal
anabaptistickým
kazateľom
v Tirolsku.
Prudké
prenasledovanie ho nakoniec r. 1533 prinútilo z Tirolska
odísť. Prišiel na Moravu, kde začal reformu ţivota
v anabaptistických Brüderhofoch. Pod jeho silným
vedením sa hutteriti pevne zorganizovali. Jeho vedenie
však netrvalo dlho. Po münsterskej tragédii sa
FERDINAND s ešte väčšou rozhodnosťou obrátil proti
anabaptistom na svojom území. HUTTER bol z Moravy
vypudený a znovu začal pracovať v Tirolsku, kde bol
zatknutý a v januári r. 1536 upálený.
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Hutteriti
však
boli
veľmi
dobre
ekonomicky
organizovaní, takţe preţili mnoho prenasledovaní a po
viacnásobnom sťahovaní ich spoločenstvá dodnes existujú
v USA.
JH

Kniha ktorá ma zaujala:

Nikolaj P. Chrapov : Šťastie stratených duší.
Keď som dostal otázku od tvorcov „Zborových listov“,
či som nečítal nejakú knihu, ktorá by mohla zaujať aj
iných, tak som si spomenul na Chrapova a jeho „Šťastie
stratených duší“, ktorú som čítal koncom minulého roka.
Pisateľ v tejto knihe opisuje obdobie krutovlády
komunizmu v bývalom ZSSR, kde spolu s rôznymi
zločincami a rebelmi najviac trpeli znovuzrodení veriaci
kresťania.
Hlavnými
postavami
tejto
knihy
je
rodina
Vladykinových, otec Piotr, manţelka Ľuša a syn Pavel,
ktorého ţivot je opísaný od detstva cez dospievanie aţ do
vyhnanstva na Ďaleký východ, odkiaľ sa v roku 1947
vracia uţ s manţelkou Natašou po dlhej ceste do
Taškentu, kde majú svoj domovský zbor.
To je len veľmi stručný výťah udalostí, ktoré opisuje
toto trojdielne dielo, ktoré je svedectvom o tom, ako Pán
Jeţiš pomáha veriacim a verne oddaným Jemu, nech uţ
trpia
pre
nedorozumenie
alebo
úmyselným
prenasledovaním. Vţdy je to útok satana, ktorý ich chce
vyraziť „zo sedla“ v zápase o vieru a záchranu iných ľudí.
V súčasnosti netrpíme zjavné prenasledovanie pre
vieru. Ţijeme teda vo zvláštnej dobe milosti, môţeme sa
Zborové listy 5 / 2018
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nadýchnuť a pripraviť sa na posledný veľký zápas. Jedine
skrze vieru v Jeţiša Krista je isté naše víťazstvo.
V doslove tejto trilógie sa píše, ţe Pavel Chrapov,
autor tejto knihy, bol uţ v roku 1950 znova zatknutý
a odsúdený na smrť, a len pre prechodné zrušenie trestu
smrti „omilostený“ na 25 rokov väzenia. Aj ďalšie jeho
roky boli poznačené prenasledovaním a väznením.
6. novembra 1982 zomrel v trestnom tábore po srdcovom
infarkte ako mučeník Jeţiša Krista.
M. Havrila

Slovo pre deti

Ako Ježiš vedel čo od neho žiada Boh?
Jeţiš uţ od malička preţíval rôzne dobrodruţstvá.
Odišli s ním do Egypta, inokedy sa zas rodičom stratil.
Moţno vtedy jeho rodina udivene uvaţovala: „Čo bude
ďalej?“
Boh povedal Jozefovi a Márii, ţe Jeţiš bude výnimočný.
V podstate však nechápali, aké má Otec s Jeţišom plány.
Nemyslíš, ţe sa o tom zhovárali, kým Jeţiš spal?
Ako sa Jeţiš dozvedel, čo od neho chce Boh?
Jeţiš študoval písmo. Nemal svoju vlastnú knihu, učil
sa v škole. Snaţil sa pamätať si, čo počul, a tak vedel
naspamäť celé kapitoly z Písma. Mohol premýšľať o zmysle
Boţieho slova i počas práce v dielni. Premýšľal o ňom na
12
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svojich potulkách krajinou. Trávil hodiny v modlitbe,
v rozhovore so svojim Otcom.
V knihe Izaiáš je pasáţ, ktorú mal Jeţiš veľmi rád. Sú
to slová dokonalého Boţieho Sluţobníka.
Boh každé ráno prebúdza mi
ucho, aby som počúval ako
učeník. Hospodin, Pán, otvoril mi
ucho, a ja som sa neprotivil,
neodvrátil sa.
Jeţiš našiel v Písme i ďalšie
texty, ktoré sa vzťahovali na
neho.
V knihe Izaiáš sa hovorí viackrát o Pánovom
Sluţobníkovi. Hovorí sa tu o tom, ţe Sluţobník bude trpieť
a zomrie za hriechy mnohých.
V knihe Daniel sa zasa píše, ţe Syn človeka sa stane
Boţím kráľom. Nájdeme tu tieţ texty, ktoré hovoria
o Boţom Synovi.
Nikto nevedel, kto sú títo traja ľudia.
Jeţiš si uvedomil, ţe to nie sú tri rôzne osoby. Trpiaci
Sluţobník, Syn človeka a Syn Boţí sú jednou a tou istou
osobou.
Tou osobou je sám Jeţiš.
Izaiáš 50:4b Ráno čo ráno mi prebúdza ucho, aby
som počúval ako učeníci.
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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 17:00 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:
SK76 0900 0000 0050 2302 2870 - zabezpečenie kaţdodenného
chodu zboru
SK78 3100 0000 0043 5012 9742- pre investičnú
Výstavbu Bardejovská

Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška, Marcel Kuzma
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
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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
uzdravenie Zuzky, ktorá je váţne chorá
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Staršovstvo informuje
• Do Rady CB, ktorá sa ujme úradu po výročnej
konferencii 2019, boli zvolení: br. Š. Evin
(predseda), br. J. Henţel (tajomník), br. M. Kačur,
br. J. Kohút, br. S. Poloha, br. R. Števko a br. M.
Mitana.
• Do zboru boli prevedení členovia manţelia Juraj a
Zuzana Sabolovci, ktorí budú pracovať v Mozaike.
• Staršovstvo rozhodlo, ţe náš zbor sa stane
kolektívnym členom Slovenskej biblickej spoločnosti.
• Staršovstvo
prijalo
návrh
br.
kazateľa
na
zorganizovanie zborového seminára o kázaní. Bude
otvorený pre všetkých záujemcov o sluţbu slovom.
Obvyklý termín bol predbeţne dohodnutý na
pondelok 17:00. Prvé stretnutie bude 14.5.
• Staršovstvo
prijalo
za
plnoprávnych
členov
manţelov Stanislava a Radku Hrivňakovcov a ses.
Romanu Artimovú. Brat a sestry budú vyčlenení pre
prácu v Mozaike.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v stredu 27.5.2018
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: V.Komárik
Jazyková korektúra: I.Ţeţula
Grafická úprava: M.Petrejčík
Web: http://www.cbke.sk
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Program na mesiac máj 2018
Máj

Zmena programu vyhradená.

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

6.

Ne

7.
8.

Po 17:00 English Bible reading group - The Meeting Place*
Ut 10:00 Mami klub - The Meeting Place
17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
St

9.

17:00 English Bible reading group - The Meeting Place

10.
11.

Št 16:00 English discussion group - The Meeting Place
Pi 8:30 Mami klub Fit - The Meeting Place

13.

Ne 10:00 Zhromaţdenie (kaz. Rastislav Betina)

14.
15.

Po 17:00 English Bible reading group - The Meeting Place
Ut 10:00 Mami klub - The Meeting Place
17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
St

16.
17.
18.
20.

17:00 English Bible reading group - The Meeting Place

Št 16:00 English discussion group - The Meeting Place
Pi 8:30 Mami klub Fit - The Meeting Place
10:00 Zhromaţdenie (kaz. Rastislav Betina)
Ne
12:00 Stretnutie rodín

21.

Po 17:00 English Bible reading group - The Meeting Place

22.

Ut 10:00 Mami klub - The Meeting Place

23.

St

24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
1.6.

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

17:00 English Bible reading group - The Meeting Place
Št 16:00 English discussion group - The Meeting Place
Pi 8:30 Mami klub Fit - The Meeting Place
Ne 10:00 Zhromaţdenie (kaz. Rastislav Betina)
Po 17:00 English Bible reading group - The Meeting Place
Ut 10:00 Mami klub - The Meeting Place
17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
St

17:00 English Bible reading group - The Meeting Place
Št 16:00 English discussion group - The Meeting Place
Pi 8:30 Mami klub Fit - The Meeting Place

3.6. Ne

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

* The Meeting Place adresa: Strojárenská 1061/3, 040 11 Košice
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