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10 Zbor v Košiciach

Špeciálne vydanie
ku KMCB 2008:
Pohľady vedúcich
Dojmy mládežníkov
Minirozhovor

KONFERENCIA KMCB 2008
Tak a je to! Konferencia KMCB 2008 prebehla v dňoch 12. –
15.9. Máme veľkú radosť, že všetko dopadlo dobre. Ohlasy na konferenciu sú kladné. Dostali sme poďakovanie od vedúcej mládeže CB
Evky Myjavcovej za organizáciu. Aj na internáte na Považskej ulici
boli spokojní, ako sa upratalo, ako sme sa správali, ako sme všetko
zorganizovali pre toľko ľudí. Boli prekvapení, že sa mladí môžu
správať pekne k sebe aj k veciam okolo. Tešíme sa, že sme neurobili
hanbu nášmu Pánovi. A sme opäť pozvaní, keby sme chceli robiť
niečo podobné. Nechceme sa chváliť, robili sme to pre druhých, ale
najviac pre Pána Ježiša. Myslím si, že je treba poďakovať všetkým,
ktorí sa zapojili do organizačnej práce a obetovali svoj voľný čas pre
hladký priebeh konferencie. Bolo nás dosť, preto nechcem menovať
jednotlivých dobrovoľníkov. Povzbudilo nás nadšenie niektorých
mládežníkov. Ale zvlášť sme boli vďační za videoklip - zvučku, ktorú na poslednú chvíľu a krásne urobil Dany Liška, za registráciu ubytovania tete Dudášovej a službu autom br. Čuňovi.
Myslím si, že nás práca pre konferenciu spojila. Viacej sme
sa spoznali medzi sebou, aj v krajných situáciách, keď sme riešili
objavujúce sa problémy. Prihodilo sa nám aj niekoľko nepríjemných
vecí, ale účastníkov sa to nedotklo a všetko nakoniec Pán Boh obrátil
na dobré. Videli sme, že dievčatá aj chlapci s nadšením súťažili medzi sebou vo volejbale a stolnom tenise. Nešportové typy využili
popoludnie na rozhovory a potulky po Košiciach.
Semináre boli pestré a dobre odrážali svet, v ktorom žijú mladí – od hudby cez postavenie kresťanov vo svete až po výber partnerov pre život. Najväčší úspech mali semináre o hudbe, o okultizme,
o zabijakoch duchovného života a semináre so štipkou psychológie.
Večerné programy boli aj vtipné aj vážne – vtipné vďaka scénkam
a moderátorom, vážne vďaka slovu Davida Nováka a Tibora Máhrika. Téma konferencie – Svetlo v tme – bola pre mladých ľudí veľmi
aktuálna a obidvaja hlavní rečníci ponúknutú šancu naozaj využili.
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Mládežníci opúšťali Košice s pocitom, že prežili užitočný
a krásny predĺžený víkend. Veríme, že tento čas bude v ich životoch
požehnaný.
Hanka Žežulová

Pohľad brata kazateľa
KMCB v Košiciach znamenala veľkú výzvu nie len pre mladých ale aj pre náš zbor.
Som rád, že sme sa mohli podieľať na organizovaní celocirkevného podujatia pre našich mladých v našich zboroch. Predovšetkým pre mňa bolo povzbudzujúce to, že mladí na seba vzali podstatnú časť organizácie. Domnievam sa, že to má aj veľký úžitok pre
nich samých. Mohli sa otestovať v organizačných schopnostiach, a
tiež to napomohlo k vzájomnému zblíženiu. Ak sa vyskytli nejaké
problémy, to patrí k práci nás ľudí nesúcich tieň porušenosti. Domnievam sa, že z týchto skúsenosti môže vyrásť pozitívne ovocie pre
prácu v mládeži aj v našom zbore. Nech je nám Boh v tom milostivý!
Duchovný program s jej hlavnou
témou považujem za veľmi aktuálny pre život mladých ľudí. Áno,
je to tak, že potrebujeme správnu
orientáciu v dobe mnohých vplyvov na život človeka. Často sú to
vplyvy, ktoré sa zdajú byt veľmi
lákavé a užitočné na život človeka, akoby boli svetlom na cestu.
Pod povrchom však prinášajú nie život, ale jeho devastáciu
a vyprázdňovanie – sú tmou. Vďaka Bohu za milosť, že máme svetlo, ktoré svieti v tme – Ježiša Krista. Bol som na večerných programoch, ktoré práve poskytovali svetlo evanjelia na duchovnú orientáZborové listy 10 / 2008
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ciu. Bolo mi potešením vidieť sústredené načúvanie výkladu Písma,
ale bolo mi ľúto, že pre niektorých príjemnejšie bolo bavenie sa vo
vestibule. Nuž, čas iste ukáže, do akej pôdy padalo semeno Božieho
slova, či prinesie aj úžitok. Bohatý výber seminárov mohol poslúžiť
mladým v konkrétnych oblastiach, ktoré sa im javili aktuálne.
Kiež dá Boh tú milosť, aby vyrastala generácia milujúcich
Pána Ježiša Krista a jeho slovo, aby sa stali šíriteľmi jedinečného
svetla života, ktoré nám svieti v Kristovi do všetkých situácií ľudského života.
Pavol Halža

Pohľady
Pohľady organizátorov
KMCB 2008 vnímam pozitívne. Zvládli sme ju s Božou pomocou veľmi dobre, samozrejme aj s maličkými chybičkami krásy.
Náš košický tím zložený z mládežníkov a rôznych ochotných pracovníkov a pomocníkov bol vysoko pracovne nasadený a myslím, že
nesklamal. Každému z nich patrí veľká vďaka, ale samozrejme aj
všetkým aktívne zapojeným účastníkom a slúžiacim pracovníkom
z iných mládeží a zborov CB, s ktorými sme spoločne prispeli do
mozaiky práce na Božom diele. Vďaka Bohu za to.
Vierka Oravcová

KMCB 2008 bola jedným z najzaujímavejších zážitkov mládeže za posledných niekoľko rokov, ale takisto aj jednou z najnáročnejších akcií, ktoré sa u nás konali.
Pri prvej myšlienke na také niečo väčšine ľudí prebehol mráz
po chrbte. Protiargumenty zneli: „Sme príliš malý zbor na takú akciu“, alebo iný bol: „A kto to bude robiť?“... Výhovorky! Ak je člo4
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vek presvedčený o správnosti konferencie a robí to všetko na Božiu
oslavu a pre Jeho meno, na Jeho svedectvo, tak z toho bude čerpať
mnohé požehnanie a posilnenie. Vtedy, keď to dáme Jemu do rúk na
sto percent, tak On sa o všetko postará. Človek sa samozrejme počas
všetkých tých príprav niekedy dostane do fyzickej krízy a má chuť to
položiť, no vtedy prichádza na rad to Božie povzbudenie, uvedomenie si, pre koho a prečo to robíme. Neostáva nič iné ako s tým
v modlitbe predchádzať pred Pána. Toto som prežila aj ja. V istom
okamihu som sa tešila, kedy už bude po všetkom, pretože som ďalej
nevládala. Potom som musela v pokore priznať, že to robím
z vlastných síl, a modliť sa o pomoc. Ale keby mi teraz niekto navrhol, aby sme to urobili znova, tak sa do toho s radosťou pustím. Veď
toho „pre“ je tu viac ako toho „proti“. Mohli sme sa pritom učiť, ako
spolu komunikovať, čo si myslím, že v našom zbore dosť chýba.
Prežívali sme jednotu v rôznych veciach bez nejakých väčších nedorozumení. Za toto všetko som veľmi vďačná.
Znova sa raz dokázalo, že nezáleží na tom, s akým veľkým
zborom do práce ideme, ale s akou veľkou vierou a akým veľkým
nasadením pre Božiu vec.
Janka Kutlíková

V prvom rade, ako pozitívum som vnímal to, že celá konferencia sa nakoniec konala na jednom mieste, pod jednou strechou.
Páčila sa mi rôznorodosť seminárnych tém, myslím si, že každý mal
na výber to, čo ho zaujíma. Večerné programy boli veľmi oslovujúce,
veľmi sa mi páčili scénky pred hlavným slovom, ktoré bez zásterky
poukazovali na reálny život kresťana. Musím vyzdvihnúť výzdobu,
ktorá nenáročným spôsobom prispievala k celkovej príjemnej atmosfére.
Avšak k vyplneniu poobedňajšieho času by do budúcnosti bolo treba premýšľať nad viacerými alternatívnymi aktivitami, zrejme
nie všetci sú špor-tuchtiví.
Daniel Klein
Zborové listy 10 / 2008
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Konferenciu som prežila v pokluse. Jediné, čo som stihla
z duchovného programu, bol seminár „Zabijaci duchovného života“,
ktorý mal David Novák. Presne vystihol, s čím bojuje kresťan každý
deň, čo ho odvádza od Biblie a spoločenstva, čo komplikuje jeho
vzťahy s ostatnými. Bola som spokojná s tým, že účastníci mali pocit, že všetko hladko klape, aj keď to nebola pravda. Teším sa na
budúcu konferenciu, keď tam budem ako obyčajný účastník.
Hanka Žežulová
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Ohlasy domácich mládežníkov
Bohunka: KMCB mi dala strašne veľa a bola veľmi požehnaná.
Témy boli veľmi oslovujúce a spíkri mali témy dobre spracované.
Výzdoba, myslím si, nakoniec dopadla lepšie v DM ako bolo plánované v Cinefile. Semináre o okultizme boli pre mňa užitočné v tom,
že som si uvedomila, že aj najmenší kontakt s okultizmom môže byť
veľmi nebezpečný a mať hrozné následky. Aj seminár „Zabijaci duchovného života“ bol výborný.

Kornel: Výborne bola zvládnutá organizácia rozmiestňovania premietačiek (pozn. red.: to bola jeho prvá úloha). Páčila sa mi rozmanitosť
tém. Obslužný personál na registrácii bol veľmi príjemný. Potešila
ma stála informovanosť na informačnom paneli a alternatívne programy (potulky mestom a druhý deň oddych od potuliek). Strava bola
poživateľná a javila sa zdravotne nezávadná. V porovnaní so stravou
na mládežníckom výlete to bol skvost gastronomického umenia ;-).
Pomerne slušná účasť ľudí na milo prekvapila a potešila rozmanitosť
tvárí, pováh a vekov. Hudobný program, scénky a večerné programy
celkovo boli vymakané. Vždy bolo čo robiť a zároveň vždy bol priestor si oddýchnuť, keďže nič nebolo povinné. Celkovo tomu dávam 8
hviezdičiek z 10.

Tomáš: Mňa bavili najmä korytnačky a rybičky. Páčilo sa mi, že
program bol ranný a večerný a medzitým som mohol byť doma.
Dobrá bola rozmanitosť seminárov, ktoré vystihovali dnešné problémy teenagerov. Samozrejme ešte teda neviem.

Kubo: Boli dobré večere okrem papriky, tá mi nechutila. Aj rybičky
boli zlaté. Korytnačky boli zelené.
Zborové listy 10 / 2008
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Peťa: Semináre mali zaujímavé témy a boli oslovujúce. Dobré boli
aj večerné programy, hlavne hudobná časť. Veľmi som ocenila príjemný personál v kaviarni a výbornú kávu. Bola som rada, že sme to
aj my mohli konečne organizovať, pretože som videla, že veľa ľudí
sa tešilo, že mohli byť v Košiciach. Privítala by som však viac alternatív v programe. Najmä také, aby sme sa spoznali s viacerými ľuďmi z rôznych mládeží.

Marek: Táto konferencia bola naozaj super, aj keď to bola moja prvá
konferencia. Na začiatku boli síce nejaké ťažkosti, ale nakoniec to
s Božou pomocou všetko vyšlo. Večerné programy aj hudobné skupiny boli naozaj skvelé a zo seminárov som sa veľa naučil. Je naozaj
skvelé, že sa organizujú takéto stretnutia mladých. Určite by som sa
chcel zúčastniť KMCB aj v budúcnosti.

Minirozhovor
s Ivanom Žežulom


Ako si prežíval čas pred konferenciou?
Nuž, ja nie som veľký organizátor, takže čas pred konferenciou
bol dosť hektický. Spánku bolo málo. Našťastie bolo dosť ochotných pomocníkov, ktorí vedeli pracovať samostatne a boli iniciatívni, takže záťaž bola rozložená. Ja som najviac riešil problémy
s registráciou na webe, kde použitý systém nefungoval tak, ako
mal. Pri tomto asi aj účastníci konferencie zažili najviac nepríjemností.



Ako si prežíval konferenciu v jej priebehu?
Samotný priebeh bol hladší ako prípravy, hoci problémy sa samozrejme vyskytovali. V tejto fáze zase bola prílišná iniciatívnosť niekedy na škodu, keď sa veci nekonzultovali. To vyplývalo
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aj z toho, že sa stretlo viacero teamov z rôznych mládeží, ktoré
dovtedy svoju časť pripravovali samé. Veď viete, málo komunikácie vždy robí problémy. Ale tie problémy zase boli užitočné
v tom, že sme sa na nich niečo naučili. Keby sme to organizovali
aj o rok, určite by to bolo oveľa lepšie ;-) Ale podučili sme sa
nielen organizácii, aj troška pokore a odpúšťaniu a iné užitočné
veci.
Samozrejme, z duchovného programu som veľa nemal, ale to
problém nebol, bol som tam pre druhých. Okrem toho dúfam, že
si to budem môcť niekedy v kľude pozrieť a vypočuť z DVD.
Podobne na tom boli aj ostatní Košičania, ale videl som, že viacerých naozaj chytila za srdce možnosť slúžiť ostatným a to nás dalo dokopy. Verím, že sa to odrazí aj na našej mládeži v novom
školskom roku.


Ako si prežíval čas po konferencii?
Predovšetkým som prežíval radosť a vďačnosť za to, že sme pred
rokom nabrali odvahu a že u nás tá konferencia mohla byť. Bolo
veľa kladných ohlasov, čo ma samozrejme teší. Bol som vďačný
za všetkých, ktorí s nadšením pomáhali. Ale bol som aj trocha
smutný z tých, ktorí sa nadchnúť nedali. Niektorí domáci sa neprišli ani len pozrieť. No a tiež som rozmýšľal, čo by na takýchto
konferenciách mohlo byť inak a lepšie. Budeme hľadať nejaký
spôsob, ako odovzdať naše skúsenosti ďalej.

„SVETLO V TME“
Pohľad slovenskej tajomníčky pre mládež
Keď sa košická mládež v januári tohto roku podujala zorganizovať KMCB, niektorí si možno vydýchli, že to nebude na ich pleciach a niektorí vyjadrili obdiv nad toľkou odvahou. No nakoniec aj
Zborové listy 10 / 2008
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tak plecia nastavili skoro všetky mládeže a prispeli svojim potenciálom kde sa dalo, čoho výsledkom bola myslím, že vydarená akcia,
kde sme sa mohli spoločne stretnúť od Michaloviec po Bratislavu,
zdieľať sa, tešiť sa zo spoločnosti jeden druhého, čerpať
z nekonečného zdroja Božieho slova, ktoré svietilo v „tme“ či už
prostredníctvom seminárov alebo hlavných programov. Bolo mi nesmiernym potešením vnímať celú tu atmosféru rozhovorov na chodbách, adrenalínového zápasu vo volejbale, snahy vyžmýkať
z rečníkov na seminároch čo sa len dá, ale hlavne vtedy, keď sa naše
hlasy spojili k oslave nášho Boha pod vedením mladých, ktorí svoj
hudobný talent a nádherné hlasy vložili do služby Pánovi. I keď organizačný tým už odpadával od únavy v prvý deň konferencie, nakoniec sme mohli vyznávať, že sám Boh podopieral naše ruky i viečka
☺ a že je to naozaj Boh, ktorý sa dokonáva v našich slabostiach. Ešte
raz vďaka každému, kto svojou trochou prispel, košickému zboru za
obetavosť, bez ktorej by to nebolo možné a veľká vďaka nášmu Bohu, ktorý to všetko požehnal a zasvietil do mnohých životov.
Eva Myjavcová
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Program seminárov
1. Služba alebo kariéra? / Členstvo, zodpovednosť, záväzok. (Martin Kačur)
Čo obnáša zodpovednosť a záväzok? Stálosť, vernosť a vytrvalosť vo
vzťahoch, službe, prioritách, sľuboch - Bohu aj ľuďom...

2. Existujú kritériá kvalitnej hudby? (Ivan Šiller)
Analýza piesňovej tvorby Petra Ebena

3. Konverzia (obrátenie) (Josef Sýkora)
Hlbším pohľadom na náš osobný príbeh sa pokúsi zodpovedať otázku
ako a kde sa človek stáva kresťanom. Je to proces alebo okamžik? Čo
pri tom hrá najdôležitejšiu úlohu? Ako môžeme pomôcť druhým na ich
ceste za Bohom?

4. Zabijaci duchovného života (David Novák)
Niekoľko oblastí likvidujúcich náš duchovný život, čo s tým?

5. Sklamanie zo zboru (Tibor Máhrik)
Tisíc dôvodov odísť zo zboru... - a jeden ostať.

6. Čo môžem urobiť pre svoje duševné zdravie? (Stanislav Kollár)
Ako súvisí duševné zdravie s mojim životným štýlom? Ako môžem predchádzať psychickým problémom?

7. Keď je príliš veľa žien príliš krásnych. (Juraj Kohút)
Muži a sexuálne pokušenie. No comment. Ženám vstup zakázaný.

8. Naša túžba po mužovi. (Janka Kohútová)
Občas robí problémy nám, aj tým okolo nás. Ako byť sexuálne istou, a
pomáhať mužom okolo nás v tom istom? Seminár pre všetky ženy a
dievčatá, ktoré chcú byť k sebe samým úprimné.

9. Okultizmus a Písmo (Štefan Evin)
Hovorí Písmo o okultizme? Čo je okultizmus?

10. Neuč sa, život ťa naučí! (Táňa Máhriková)
Vzťah k učeniu, škola života, ako vyučuje Boh? Akú funkciu má "škola"?... učenie sa na vlastných chybách...

11. Čo robiť ináč? (David Novák)
Čo by som po dvadsiatich rokoch práce s mládežou robil ináč.
12. Alkohol, fajčenie, drogy a iné závislosti (Stanislav Kollár)
Čo dávajú a čo berú? Prečo povedať nie? Ako odolať tlaku rovesníkov? Ako môžem pomôcť môjmu kamarátovi?

Zborové listy 10 / 2008
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13. Misia Rómom - moje povolanie (Pierre van Vuuren, Mária Juhaščíková)
14. Kompromisy? (Miroslav Haszics)
Dosiahnem spokojnejší život, keď budem robiť kompromisy? Kompromisy v živote kresťana.

15. Homosexualita / Registrované partnerstvá a adopcia detí... (Štefan Evin)
Čo hovorí písmo? Aký postoj zaujať voči tejto otázke? Existuje pomoc
pre homosexuálov?

16. "Image" kresťana / Je dôležitá vizáž? (Ervín Mittelmann)
Čo hovorím svojím výzorom? Sú dôležité len slová a činy?

17. Okultizmus a ja (Peter Nešpor)
Svedectvo človeka, ktorý bol ponorený hlboko v okultizme...

18. Hudba v mojich slúchadlách (Ivan Šiller)
Aké posolstvo hudba nesie? Má vplyv na ľudskú psychiku? Záleží na
tom, čo počúvam?

19. Počítačové hry (Slavo Poloha)
O zápase s počítačovými hrami - sú dobré alebo škodlivé? ...závislosti
na hrách?
20. Etika peňazí (Dávid Kudroč)
...spravovanie peňazí (majetku), priority v investíciách, ako sa dá slúžiť
Bohu prostredníctvom peňazí, peniaze ako pasca/pokušenia, pády...

21. Prečo by som (ne)mal byť kazateľom? (Ján Henžel)
(učiteľom besiedky, vedúcim dorastu, mládeže a nádejným kazateľom)
motivácia k vstupu do služby, o čom je takéto rozhodnutie?....prečo takéto rozhodnutie urobiť?
22. Výber životného partnera? / Chodenie s neveriacim? (Táňa Máh-

riková)
Vrana k vrane sadá? Alebo sa protipóly priťahujú?

23. Identita kresťana v triede (Ján Máhrik)
Ako obstáť tlaku spolužiakov? Ako byť svedectvom v triede? ...

24. Kulty, sekty, iné náboženstvá. (Ervín Mittelmann)
25. Prečo neveriť poverám? (Peter Nešpor)
Akú moc majú povery a talizmany? Aký je rozdiel medzi poverou a vierou? Aký je rozdiel medzi talizmanom a Bohom?
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26. Chceš slúžiť hudbou? (Tibor Máhrik)
Kto by mal? Ako by mal? Kedy by mal? Prečo by mal?

27. Ako čítať Písmo? (Juraj Kohút)
28. Krátkodobé misijné pobyty (Marek Jurčo)
29. Veda a viera (Ivan Žežula)
Vylučuje sa veda s vierou? Kde sú hranice vedy? Čo sa dá vedecky dokázať? Je veda objektívna?

30. Kresťan a hranice? (Eva Myjavcová)
Určite sa vám už stalo, že vás niekto tlačil do niečoho, čo by ste robiť
nemali. Ako obstáť v takýchto tlakoch. Ako stavať a chrániť hranice
svojho života? Viem povedať "nie"? Rešpektujem "nie" druhých?

Zborové listy 10 / 2008
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Staršovstvo infor
informuje
Br. kazateľ sa zúčastnil 15.-17.9. pastorálky kazateľov v
Sněžných Milovách. Témou konferencie bolo duchovné
správcovstvo.
Staršovstvo schválilo heslo na priečelie modlitebne: "Ja
som cesta, pravda i život".
Uskutočnila sa rozlúčka s br. Ervínom Mittelmannom, ktorý
od 1.10. nastupuje na miesto vikára v Kalinove.
Novou vedúcou práce detskej besiedky sa stala ses. Bohunka Havrilová. Sestra sa v septembri zúčastnila na
stretnutí pracovníkov besiedok v Žiline.
Staršovstvo rozhodlo, že aj v tomto školskom roku bude
br. kazateľ vyučovať dorastencov náboženstvo.
Ses. Radka Piovarčíová sa stala prípravnou členkou zboru.
Staršovstvo rozhodlo o zriadení kazateľskej stanice vo Vítkovciach-Zlatníku.
9.11. sa bude v zbore konať prezentácia spoločnosti Gedeonitov spojená so zbierkou na ich prácu.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v pondelok 27.10.2008 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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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nácvik chvál: v nedeľu o 8.30 hod. v modlitebni
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 program v mesiaci
Za slávnosť 20 výročia v zbore
Za všetky zložky prace
Za starších bratov a sestry, za chorých
Za rodiny s deťmi
Za duchovnu mobilizáciu v službe blížnym a potrebným.
Za misiu vo svete
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Program
Program na mesiac október
október
1.
2.
3.
5.
8.
9.
10.
12.
15.
16.
17.
18.
19.
22.
23.
24.
26.
29.
30.

St
Št
Pi

18.00 Biblická hodina (kaz. P. Halža)
16.00 Náboženstvo
9.30 Modlitby (Ľ. Straka)
10.00 Bohoslužba (kaz. P. Halža)
Ne
Pamiatka na ukrižovanie Ježiša Krista
18.00 Modlitby
St
Št 18.00 Biblická hodina (kaz. P. Halža)
Pi.
9.30 Slávnosť 20. výročia otvorenia modlitebne,
Ne
spoločný obed s popoludňajším programom o 14.00
St
Št 18.00. Biblická hodina (kaz. P. Halža)
Pi 16.00 Náboženstvo
So 17.00 Zborová biblická škola
9.30 Modlitby (F. Kaleja)
10.00 Bohoslužba (kaz. P. Halža)
Ne
17.00 Michaľany biblická hodina,
návšteva stanice Vítkovce
St
Št 18.00 Biblická hodina (kaz. P. Halža)
Pi
9.30 Modlitby(M. Bielik)
Ne 10.00 Bohoslužba (kaz. P. Halža)
18.00 Pracovné stretnutie zboru - skupinka
St
Št. 18.00 Biblická hodina (kaz. P. Halža)
Zmena programu vyhradená.
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