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Slovo na tento mesiac
Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.
Mt 24,44
Blížime sa k záveru občianskeho roka. Budeme si pripomínať príchod Pána Ježiša na našu Zem. Vstupujeme do adventného času,
v ktorom si máme uvedomovať, že sme súčasťou veľkého Adventu očakávania príchodu nášho Pána v Jeho sláve a moci, ako On sám o tom
hovoril. Prvý príchod je historickou realitou minulosti, ale tiež predznamenaním druhého príchodu v budúcnosti. Jeho dielo vykúpenia na kríži
musí byť totálne uzavreté, ako hovorí Písmo: „Hľa, činím všetko nové“ Zj
21,5.
Nevieme to všetko dobre vyjadriť, ale Ježiš sám nás volá
k pripravenosti na stretnutie s Ním. Na čo vlastne mám byť pripravený?
O čom je tu so mnou reč? Je tu slovo o mojej zodpovednosti za to, čo mi
dal a čím ma obdaroval, keď On ma očistil od mojich hriechov a dal dar
Ducha Svätého k novému životu. Mám byť tak pripravený, aby som už
teraz (ak som uveril), bol nádobou k dispozícii svojmu Pánovi.(2. Tm
2,21).Byť pripravený teda znamená žiť a pracovať pod vedením Ducha
Svätého, aby nebol v ničom zarmucovaný. Tu si musím sám vstupovať
do svedomia pred Pánom, koľkokrát som viac myslel na seba a svoje veci
ako na Pánove - Božie. Koľkokrát som sa nechal uniesť pohodlnosťou,
ctižiadostivosťou, lakomstvom a podobne. Áno, máme svoje pokušenia,
v ktorých útočí zlý, aby nás zamestnal neužitočnými vecami zaviedol na
cesty reptania, šomrania. Byť pripravený znamená mať radostné povedomie viery z toho, čo som mnou učinil Pán, k čomu ma povolal. Z lásky
k Nemu sa mu znova vydávam k dispozícii. Nech na prvom mieste zostane On, Jeho záujem a nie môj záujem, predstavy a plány.
Máme ešte čas milosti, aby sme boli pripravení na vydávanie
svedectva potrebným okolo nás aj v tomto čase, aby nás mohol použiť
na privádzanie ľudí pod moc evanjelia. Veď On pracuje a prichádza, aby
oslovoval, prebúdzal a k tomu chce v skutkoch lásky používať aj teba. On
ťa volá, aby to aj učinil.
Váš brat kazateľ
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Zo života zboru
Bardejovská
Tak to je tu? Zaznela otázka plná prekvapenia nad doteraz akoby
„územím nikoho“, zarasteným statnou burinou a rôznou divo rastúcou
vegetáciou, ktorá bola vlastne iba „darčekovým balením“ toho, čo nám
ponúka náš Pán.
V čase, keď výhodné reality sú doménou bohatých a mocných, sa
osvedčuje, že „daná Mu je každá moc na nebi aj na zemi“. Haleluja!
V jednej piesni spievame, že „čo činí Boh vždy dobré je...“ (368)
S touto vierou a vďakou prijímame aj vlastnícku zodpovednosť za zverený majetok a začali sme dar rozbaľovať. Pomocou sekery, motyky, hrablí,
pílky, krovinorezu a tiež chemického postreku proti burine bol priestor
čiastočne vyčistený. Po štyroch či piatich brigádnických sobotách od prevzatia listu vlastníctva sa k pokračovaniu prác, ak Pán Boh dá, stretneme
zasa na jar, aby mohlo byť vykonané geodetické zameranie a oplotenie
pozemku.
Počas týchto niekoľkých brigád sme sa opäť uistili, že „deň v
službe svojho Pána smieť prežiť, to je slasť! Hluk sveta stíchne, mier v
dušu vnikne, tak Pán vie odmieňať.“ Neviem to výstižnejšie opísať, než
slovami tejto známej piesne.(297)
Pracovné zaujatie nám spestril roztomilý škrečok, ktorého tam niekto
odložil aj so zásobou potravy v igelitovom vrecku, z ktorého ju usilovne a
trpezlivo dobíjal.
Najviac nás však potešila a povzbudila účasť tých najmladších. V
jeden deň milo prekvapil nielen účasťou, ale aj usilovnosťou a šikovnosťou Otko, v inú sobotu zasa Tomáško a Filipko, a tiež sa nedali zahanbiť
pri práci. Filipko pri upratovaní rôzneho neporiadku našiel lyže primerané
jeho vzrastu, ktoré si vyskúšal bez snehu, lebo týmto lyžiam sneh určite
nechýbal, a tak napriek chladnejšiemu jesennému počasiu nás hrialo aj
slniečko detskej radosti aj vzájomného porozumenia.
Chcem vyjadriť vďaku všetkým, ktorí ste sa akokoľvek zúčastnili,
cítim však, že pravý smer vďačnosti je k Pánu Bohu. Verím, že nám ešte
ujasní svoj plán s týmto miestom a tak, ako poslal prvých pracovníkov
postará sa aj o ďalšie potreby, aby Jeho dielo mohlo rásť.
Ak stojíme o požehnanie, pamätajme na obetovanie.
Havrila

Chrobák v hlave
Čím sme Pánovi poslušnejší, tým sme Jeho dielu prospešnejší.
Hvězdičky 1945
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Porazenecké nálady v cirkevnom zbore?
Nie, nemýlite sa. Píšem tento nadpis s otáznikom, lebo aj mne
obsah za ním a v ňom vyráža dych. Či sa mi to však páči alebo nie, zdá
sa, že práve toto nevšedné a zatiaľ nezaužívané slovné spojenie (vďaka
Bohu!) vyjadruje čosi, čo sa pomaly ale aj isto prenáša do našich zborov
a nachádza si v nich s najväčšou pravdepodobnosťou trvalé miesto.
Nakoniec, tieto slová sa mi ani neprisnili, ani som si ich nevymyslel, ale
odzneli na zídení východoslovenských staršovstiev v Hermanovciach v
novembri tohto roku. A nie raz – dokonca až trikrát! Nik sa však pri
vyslovení tohto fenoménu súčasnosti ani nepozastavil, nik ho (aspoň
tam) nekomentoval... Akoby táto realita bola normálna, akceptovaná.
Možno sa cítime aj my proti nej bezradní. Pýtam sa: právom?
Patria akési presne nezadefinované porazenecké nálady do cirkvi
- „zboru prvorodených“? Majú sa nimi vyznačovať ľudia, ktorí zomreli s
Kristom a v ňom a zároveň s ním povstali k novému životu? Nebola vari
na kríži rozdrvená „hadova hlava“? Nie sme na strane golgotského víťaza
vo viere v neho? Neplatí aj nám a dnes slovo vzkrieseného Pána:
„Nebojte sa, ja som premohol svet?!“ Ba viac, rečnícka otázka, ktorá
nepotrebuje odpoveď: „Smrť, kde je tvoje víťazstvo?!“
Uvedomujem si a priznávam, že ani môj život viery a
nasledovania Pána Ježiša nie je priamočiarou a len vždy hore stúpajúcou
krivkou. Mám aj ja svoje pochmúrne dni, som naplnený smútkom,
chodím ako bez duše, nič ma nebaví a naskočí mi aj otázka – má všetko
to snaženie a práca zmysel? Mám však vždy na výber. Nechám sa
zaplaviť takýmto prežívaním, alebo sa nechám ponúknuť a preorientovať
Duchom Svätým, aby som sa zahľadel na Ježiša, v ktorom aj moja viera
dospela do štádia dokonalosti? Pohľad na mňa ma vždy privedie len k
pochybovaniu a pochmúrnosti, ak nie priamo k tej hroznej
porazeneckosti!
Nie, nechcem v žiadnom prípade poučovať, ani seba nechcem
postaviť do svetla supermana vo viere. Chcem vám iba povedať, že aj do
mňa ako aj do každého z vás doráža ten Zlý, aby narušil moju dôveru a
vieru, detinský vzťah k Otcovi na základe zmierenia, spasenia a v
konečnom dôsledku aj vykúpenia. Vždy mu ide o vznesenie otázky: vari
to Boh tak povedal? Vari to Boh vykonal? Takto zasľúbil a toto zasľúbenie
platí? Je to všetko pravda? To, čo sa odohralo, čo sa deje teraz a tu a so
mnou? Čo sa má udiať so svetom, cirkvou a v neposlednom rade aj so
mnou? Veríš tomu, Miroslav Bielik? Veríš bez pochybovania? Si schopný a
ochotný poddať sa pod mocnú ruku Božiu? Zanechať zápasy a snaženia
vo vlastnej sile a nechať bojovať za seba Pána? Si schopný „prepnúť“ sa
na nebeský zdroj? Vieš, že ak si podriadený Bohu, ten Zlý utečie od
teba? On je totiž porazený – nie ty!
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Brat a sestra, nedaj si nahovoriť porážku! Aj keď si podriadený
mnohým skúškam, aj keď prechádzaš neľahkým obdobím svojho života,
rozhodovania, zdravotných, psychických, emocionálnych problémov,
nedovoľ, aby sa zastrela spečatená pravda golgotského kríža, na ktorom
Boží Syn zomrel aj za teba! Nedaj si vziať túžbu po naplnení života v
moci vzkriesenia! Už nie si pod zákonom smrti, ale pod zákonom života!
Víťazného, darovaného, v ktorom natrvalo niet miesto na porazeneckú
náladu a obdobné prežívanie porážky. To vám zo srdca prajem k
tohtoročným Vianociam!
Miroslav Bielik

Chrobák v hlave
Keď ti je na svete najhoršie a nevieš si poradiť, spomeň si na
drahé meno Ježiš. A nespomínaj len a nečakaj, kým ti bude najhoršie,
ale mysli na Neho deň čo deň.
Hvězdičky 1945

Vladimír Holan: Hlas
(1955)
„Nechápu tvé stýskání, že jsi krutě sám.
Spolu trp s trpícími a nebudeš jím!
Ale jsi-li tak krutě sám, vydrž
a oni tě najdou!“
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Posmeľujte malomyseľných...
…ujímajte sa slabých...
Možno že kritik by tu chcel mať celý 14-ty verš 1.Te 5. Najmä jeho začiatok, no teraz a tu zostaňme len v tom užšom pohľade, práve na
tento dôraz.
Každá dlhá cesta je poznačená udalosťami. Dokonca každá chvíľa
na takejto ceste má svoje osobitosti. Iba zatvrdilý optimista ju vidí ako
bezproblémovú. Čas ukáže, že je na nej mnoho kopčekov i svahov, stúpaní i zostupov dolu. Ak myslíme na životnú cestu, je to nejako podobne.
Ap. Pavel, majúc na mysli práve túto cestu, píše i toto. Posmeľujte malomyseľných a ujímajte sa slabých. Kto teda má a môže práve toto robiť?
A ako to má robiť? A sú vôbec takí, ktorým treba takúto službu robiť?
Nuž ak áno, potom určite nie tak, ako napríklad v scénke jedného fantastického filmu. Mladý človek sníva o tom, aby sa mohol vznášať a teda aj
lietať. Nakoniec sa mu aj splní. No prídu „múdre hlavy z iných vyšších
miest“ a posudzujú, poučujú ,overujú, kritizujú až tak dôkladne a múdro,
že on celkom zneistí a stráca dar vznášania sa. Posmeľovanie či povzbudzovanie nie je sústavné poúčanie, pripomínanie, sústredené kritizovanie
a úporná snaha o nápravu podľa svojich predstáv.
Aj putujúci izraelský národ cez púšť mnohokrát upadal do malomyseľnosti i do prejavu slabosti. No mal vo svojom strede tých, ktorí
mocou Ducha a svojím vonkajším prejavom viery, dávali nový pokyn
k pochodu. Večer prinášal so sebou skleslosť rôzneho druhu. No ráno tu
opäť spieval zas. „Ó, myslite na Kanaán, kto ste cestou unavení,
ó, myslite na zem krásnych nádejí“. Tak nejako je toto posmeľovanie
vzácne vyobrazené v jednej piesni. Dar a čin posmeľovania a ujímania sa
tam bol. Ale stačilo to? A my sa spoločne pýtajme, ako putujúci ľud, prekonávajúci kopce či svahy, vzostupy i klesania. Stačí to, keď „ráno“ opäť
zaznie to posmeľujúce a ujímajúce sa. „Myslite na Kanaán“? Myslíte na
miesto, kde Boh zotrie každú slzu s našich očí? Nie, nestačí to! Musia tu
byť tí, ktorí napriek svojej malomyseľnosti či slabosti, opäť „ráno“ chcú
počuť a zo svojho miesta v toto „ráno“ opäť s rozhodnosťou a viditeľne
vykročia. Dajú sa posmeliť a zaujať. Až potom sa z malomyseľných stanú
dobre zmýšľajúci a zo slabých sa stanú silní. Inak sú márne snahy či
služby tých, ktorí posmeľujú a chcú sa ujímať. Márne snahy pomáhajúcich, hovoriacich alebo spievajúcich. Ba možno že to dochádza až tak
ďaleko. Načo to robíš? Alebo, uzdrav sám seba!
Príde opäť ráno a v ňom dej popísanej služby? Veríme že áno.
/Ani na púšti ľud sa neskrýval za pieskové duny, ani nešiel radšej do
blízkosti Amalechitov/ Nuž nech je konaná táto služba, lebo chudobní,
malomyseľní a slabí tu budú vždy. No veríme, že tu budú aj tí, ktorí opäť
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„ráno“ vstanú v moci nášho Pána s rozhodným vykročením na cestu.
Samozrejmosťou to nebolo tam na púšti a samozrejmosťou to nie je ani
dnes. Nie je to v ľudských silách a keď, tak ani nie do večera. No ani toto
nie je beznádejné. Nádejné je, keď budú posmeľujúci a ujímajúci sa, aj
hoci malomyseľní a slabý, predsa neodchádzajúci, ochotní dať sa zavolať
na nové úseky cesty keď zaznie „Ó, myslite...“.
Ľudovít Straka

Chrobák v hlave
Vedie k Pánovi ten, kto je Pánom vedený.
Hvězdičky 1945

Omrvinky zo stretnutia východoslovenských
staršovstiev v Hermanovciach
Téma: Identita CB
09.11.07, hostiteľ, brat kazateľ P. Prištiak, nás v úvode upozornil
na knihu s názvom Prvolezec, (autor Magnus Malm) ktorú nám zároveň
ponúkol na odkúpenie. Ako východiskový text je použitá otázka Pána
Ježiša v 21.kapitole Jánovho evanjelia Petrovi: Miluješ ma? Láska to nie
je nejaké cítenie lásky. Milovať znamená podriadiť sa. A načúvať. Naň je
potrebné maximálne stíšenie, pretože ticho je dôležité pre rozvoj nášho
vnútorného života. V zvestovaní evanjelia sa zdôrazňuje jednoduchosť a
tak isto flexibilita. Máme však čas na Božiu prítomnosť? Boh nám vychádza v ústrety, chce sa s nami stretnúť. Autor knihy odporúča raz v roku
absolvovať nejaké duchovné sústredenie, ktorého cieľom nebude viac sa
naučiť, ale zastaviť sa. Jeden deň by mal byť modlitebný. Aby sme sa
nezľakli takého množstva času, je možné si ho rozdeliť: ráno vďaky, v
druhej časti dňa prosby, v tretej chvály.
Prvý príspevok bol venovaný hudbe a v rámci neho sa k nám prihovoril br. kazateľ Bomba. Položil niekoľko otázok do diskusie: nakoľko
máme byť otvorení resp. odmeraní voči ponukám melódií i textov z anglosaského prostredia. Pre mňa bola zaujímavá možnosť vo forme otázky
mať profesionálnych odborníkov v zbore v tejto oblasti.
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Na druhom poste vystúpil náš brat kazateľ Halža. V jeho príspevku išlo o tému službu slovom a diakóniu. Identitou z tohto pohľadu je zbor
spoločenstvom vykúpených služobníkov Ježiša Krista z otrockej služby
hriechu. Aby mohol zbor organicky fungovať, údy v ňom sa musia voči
sebe navzájom podriadiť. Ostáva stále závažnou otázka, ako vnímať
zbor a službu v ňom. Má byť servisom človeku, ktorý má mnohoraké
potreby. Pavol sa bránil byť služobníkom ľudí, ak túto službu konal, potom tak ako jeho Pán – aby človeka zachránil pre večnosť. Namiesto
služobníka sa dnes stalo moderné a frekventovanejšie slovo vodca –
vodcovstvo. Túžba byť vodcom však v sebe nesie nebezpečenstvo trieštenia zboru. Ak sa už vodcom nevyhneme, potom by mali mať predovšetkým služobný charakter.
Brat kazateľ Martin Jurčo mal za cieľ dotknúť sa vo svojom príspevku
evanjelizácie. Pripomenul nám historické korene našej cirkvi. Zároveň
pre súčasnú evanjelizáciu vyzdvihol potrebu motivácie – a tá spočíva v
stratenosti duší. Preto by sme sa v tejto činnosti mali sústrediť na záchranu ľudí. Pritom by sme mali prejaviť patričný súcit skombinovaný s
bázňou a s predstavou jasnej perspektívy. V evanjelizácii má dôležité
miesto osobné svedectvo ako aj zdravé spoločenstvo, ktoré evanjelizáciu
robí. V tomto bode ide o to, akú náladu a postoj prežívajú členovia zboru
voči spoločenstvu. Má či nemá zmysel uveriť a následne žiť v s tomto
(konkrétnom) spoločenstve? Ako ho vnímame? Ako stretávanie s priateľmi? Rodinnými skupinami? Alebo ide o stretnutie s Ježišom Kristom a s
jeho údmi, ku ktorým aj ja patrím?
Posledná časť bola venovaná mládeži a práci s ňou. Martin Kačur z
prešovského zboru zdôraznil niektoré priority. Poznanie Božieho slova a
za ním samotného Boha, mať k nemu osobný vzťah. Nemožno budovať
mládež bez modlitby, ale zároveň bez prepojenia na zbor, kde sú ich
rodičia resp. starí rodičia. Mladí v nich chcú vidieť vzory, modely správania. Otázky do diskusie by mohli zaujímať aj nás: aké máme očakávanie
smerom k mládeži? Akí sú vedúci mládeže? Ako duchovne rastú? Aký
názor máme na duchovnú adopciu v zbore? Každá z týchto tém vyvolala
bezprostredné živé reakcie nás prítomných.
Čas vyhradený na stretnutie sa trochu pretiahol. Nikto však nevnímal
túto realitu ako mínusovú. Boli sme vďační za pozdrav a príhovor nášho
brata predsedu Henžela v závere ako aj za vynikajúci a chutný obed, o
ktorý sa postarali hostitelia – sestry z tohto milého zboru. Všetkým vyslovujeme ešte raz veľké ďakujeme a vyjadrujeme presvedčenie, že
stretnutie nebolo zbytočné, naopak, v mnohom nás povzbudilo, zorientovalo v súčasnej situácii a vytvorilo túžbu po takýchto stretnutiach v budúcnosti. Za náš zbor sa okrem brata kazateľa zúčastnili títo členovia
staršovstva: brat F. Kaleja, br. I. Žežula a ja, M. Bielik, ktorý som vám
toto stretnutie sprostredkoval týmito niekoľkými vetami.
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O lampášoch v oknách
Ďaleko na severe Európy žijú Nóri, Fíni a
Švédi. Slniečka majú málo, ale zato zima je v tých
končinách dlhá a krutá.
Čítala som o nich, že za starých čias mali
veľmi pekný zvyk. Väčšinou bývali v usadlostiach
vzdialených ďaleko od seba. V krajine bolo veľa hustých lesov a v nich veľa divej zveri. Neradno bolo pocestnému zablúdiť. Pre
tých, čo museli putovať dlhou a mrazivou nocou, nechávali usadlíci v oknách
zapálené lampáše. Elektrinu ešte vtedy ľudia nepoznali, no lampáše im svietili
ako sprievodcovia na ceste. Ukazovali, že v tých domoch bývajú dobrí ľudia,
ktorí radi nakŕmia a prenocujú unaveného pútnika.
Aj u nás začína zima a noci sa predlžujú. Práve v tomto čase sa tešíme
na vianočné sviatky, keď sa stretávame s rodinou a priateľmi a obdarovávame
sa darčekmi. V čase vrcholiacej zimy si pripomíname, že ľudia dostali od Boha
Otca najväčší a najúžasnejší dar. Boh poslal na svet svojho Syna – Ježiša Krista.
Jeho príchod oznamovala aj jasná hviezda na oblohe.
Pre kresťanov je Boží Syn tým svetlom, ktoré nás vedie a pomáha nám
nezablúdiť na ceste životom. V evanjeliu podľa Jána hovorí Ježiš zástupom:
„Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať
svetlo života.“ (J 8,12)
Ak budeme žiť v tomto svetle, nemôžeme zablúdiť a stratiť sa. Ak si
toto svetlo uchováme v našich srdciach a mysliach, aj my budeme ako tie lampášiky. Ak budeme dobrí a láskaví, môžeme pomôcť tým, čo blúdia a hľadajú cestu
k Bohu.
Aj vy, milé deti, ste také svetielka. Vaše usmiate očká, poslušnosť,
ochota pomáhať a o všetko sa podeliť, tešia nielen vášho ocka a mamku. Sú radosťou aj pre všetkých, ktorí sú okolo vás a ešte pre Niekoho. Toho, kto nás
bohato obdarúva, dáva na nás pozor a má nás rád – nášho nebeského Otca. Myslite na to vždy a všade.
A o čom si povieme nabudúce? Asi o tom, ako malá Zuzka zablúdila. To
už bude v novom roku a nám začne pribúdať svetla a slniečka. Bude síce po
Vianociach, ale o radosť a lásku sa môžeme deliť každý deň.
teta Kamila
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nácvik chvál: v nedeľu o 8.30 hod. v modlitebni (vedie J.
Havrila)
Modlitebná chvíľa: v nedeľu o 9.30 hod. v modlitebni
Program pre deti je každú nedeľu:
malá besiedka: od 10.25 do 11.00 hod.
veľká besiedka: od 9:30 do 10:00 hod.
Besiedka – nácvik spevu: v nedeľu od 11.00 do 11.20 hod.

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
Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška

Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
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evanjelizačné zhromaždenia zboru
programy na Vianoce a záver roka
chorých
duchovnú jednotu a obnovenie zboru
projekt na Bardejovskej

Zborové listy 12 / 2007

Staršovstvo informuje
Staršovstvo po porade s rodinou Zambových rozhodlo, že
stretnutia v Michaľanoch sa budú opäť konať v rodine Kačovcov.
Plánuje sa výmena okien v zborovom dome za tepelne
úspornejšie.
Za hlavného organizátora prác na Bardejovskej ulici bol určený br. Miroslav Havrila. Na dlhodobú zbierku je určený
vkladový účet 4350129742/3100 v Ľudovej banke.
Br. kazateľ a br. Bielik ako zástupcovia staršovstva navštívili
skupinu veriacich Rómov vo Vítkovciach. Staršovstvo bude
zvažovať možnosti pomoci tejto práci.
V sobotu 10.11. sa uskutočnilo stretnutie vs. staršovstiev
v Hermanovciach. Témou bola identita CB (2.diel).
Staršovstvo schválilo potrebu vytvorenia zborovej webstránky. Vytvorením návrhu je poverená ses. Janka Kutlíková. Zároveň bude staršovstvo hľadať vhodného človeka
k vedeniu zborovej kroniky.
Biblické hodiny sa v zimnom období začínajúc decembrom
budú opäť konať v kancelárii zboru.
V advente budú v nedeľných zhromaždeniach v našom zbore
slúžiť br. Pierre van Vuuren, Ján Henžel a Peter Prištiak.
V decembri sa dočasne nebudú konať v rámci zhromaždenia
príhovory k deťom.
Po dobu zahraničnej služobnej cesty br. Olivera Straku ho
bude vo funkcii pokladníka zastupovať br. Žežula.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 18.12.2007 na redakčnej rade.
Vopred ďakujeme za príspevky.
Redakcia: M. Motýľ, br. kaz. Halža, Ľ. Straka, I. Žežula, M. Bielik, J. Kutlíková.
Web: http://www.cb.sk
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Program na mesiac december
2.

Ne

3.
4.
5.
6.

Po
Ut
St
Št

7.

Pi

8.

So

9.

Ne

11.
12.
13.
14.

Ut.
St
Št
Pi

16.

Ne

18.
19.
20.

Ut
St
Št

21.

Pi

23.

Ne

24.

Po

25

Ut

27.

Št

30.

Ne

1.1

Po

9.30 Modlitby /Ľ.Straka/
10.00 Evanjelizačná bohosluţba /Pier van Vuuren/
18.00 Modlitby

18.00 Mládeţ
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
16.00 Náboţenstvo
17.00 Dorast
9.30 Modlitby/M.Bielik/
10.00 Evanjelizačná bohosluţba /kaz. J. Henţel/
15.30 Stretnutie rodín
18.00 Mládeţ
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
17.00 Dorast
9.30 Modlitby /M.Havrila/
10.00 Evanjelizačná bohosluţba Bohosluţba /kaz. P. Prištiak/
18.00 Mládeţ
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
16.00 Náboţenstvo
17.00 Dorast
9.30 Modlitby /M. Jaško/
10.00 /Program detí/, Evanjelizačná bohosluţba /kaz. P. Halţa/
15.00 Stretnutie zboru na štedrý deň
9.30 Modlitby /F. Kaleja/
10.00 Vianočné zhromaţdenie zboru,
Pamiatka na ukriţovanie a zmŕtvychvstanie Jeţiša Krista
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
9.30 Modlitby /I. Ţeţula/
10.00 Stretnutie zboru na záver roka
10.00 Novoročné stretnutie zboru
Zmena programu vyhradená.
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