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Slovo na tento mesiac
.... strážiac, zachovajte sa v láske Božej,...
Júda 21
V tomto mesiaci sa uskutoční viacero udalostí. Bude to
návšteva brata kazateľa R. Betinu a jeho stretnutie s členmi
zboru. Tretiu nedeľu si pripomenieme výročie nielen otvorenia
našej modlitebne, ale aj výročie vzniku našej cirkvi a to spolu
s návštevou zo zboru CB v Starej Turej. Významnou udalosťou
bude tiež vizitácia zboru. Chceme sa na to všetko aj dobre
pripraviť a to predovšetkým modlitebne, aby všetky naše veci
nielen teraz, ale vôbec sa diali v láske, ako nám hovorí apoštol
Pavol v 1K 16,14. Postavme sa pod tento nárok Pána Ježiša
Krista na nás, bratia a sestry, vo svetle úvodného verša. Podľa
Roháčkovho prekladu ide o vzájomné vzťahy v Božej láske,
ktoré treba strážiť. Sú dielom Ducha Svätého, nie z ľudskej
prirodzenosti či sympatií. Ich pôvod je v nadprirodzenej Božej
milosti v láske Kristovej. Také vzťahy medzi bratmi
a sestrami, ale aj vzťah k nášmu Pánovi, je potrebné strážiť.
Musíme si znova uvedomovať, že sú darom Božej milosti pre
kríž Kristov. Veď vieme ako ťažko sa buduje dôvera a ako ľahko ju môžeme stratiť. Ľahko nás ovládne falošná pokrytecká
láska a tak ľahko sa pridajú aj iné neresti. Satanovi ide o to,
aby nasieval jed rozkladu , aby ľudia boli posadnutí sebaláskou a pýchou. Potrebujeme však zázračnú Božiu milosť
a pôsobenie Božej moci, aby sme dokázali žiť podľa nárokov
nášho Pána. Preto tá výzva k našej zodpovednosti za Božie
dielo medzi nami. Strážiť znamená postaviť sa pevne vo viere
na odpor všetkému, čo ničí to vzácne Božie dielo lásky medzi
nami. Keď sa podarí zlému nasiať zle medzi nás a spôsobuje
to zarmútenie Ducha Svätého, tak naša strážna služba bratovi
a sestre pomáha povstať a nie vyhľadávať jeho chyby
a nedostatky.
Myslím, že sa máme mnohému učiť od nášho Pána, aby
sme vytvárali z Božej milosti pevne vzťahy v Duchu pravdy
a lásky. Nech to je vidieť medzi nami pri všetkých veciach!
Váš brat kazateľ
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Konferencia mládeže 9. – 12.9. 2010
Tohtoročnej konferencie mládeže sa zúčastnil len mládežnícky tím vedúcich v neúplnej zostave (Janka bola chorá).
Bolo to veľmi smutné, keď sme išli autom dvaja, tretí sa pridal
až v piatok. Okolo Trnavy sme trošku blúdili, ale do Modry,
kde sa KMCB konala, sme dorazili v dobrom čase vo štvrtok
večer.
Názov konferencie bol PODĽA TEBA. V tomto názve sa
skrývala otázka, či uctievanie Pána Boha môže byť individuálna či módna záležitosť. Večerný program vo štvrtok sme už
nestihli. Ďalšie hlavné témy boli: Hudobná a teologická stránka piesní (Pavol Hanes), Vyznávanie hriechov a Večera Pánova
(Dave Patty). Najmä témy br. Pattyho boli veľmi jasné, svedecké, plné príkladov, názorné a oslovujúce.
Každý z nás sa zúčastnil rôznych seminárov, napr.
o popkultúre, o nevypočutých
modlitbách, o liberalizme,
o vzťahu rodičov a detí. Spoločne sme sa na dielňach zahrali
i absolvovali výlet na hrad Červený kameň, kde sme mali aj
prehliadku krásnych interiérov a obrovských hradných pivníc.
Konferencia končila Večerou Pánovou a bola pre všetkých vzácnym časom stretnutia s naším Pánom Ježišom. Bolo
povzbudzujúce vidieť mladých ľudí prichádzať do Božej prítomnosti. Z viacerých konferencií v posledných rokoch bola
táto určite najvydarenejšia. Kto tam nebol, môže len ľutovať
premárnenú príležitosť.
H. Žežulová

Vyznanie
Vyznanie jedného hospodára nad úrodou
1.Neúrodný rok:
„No čo sa dá robiť, bola dlhá zima, nebolo slniečka, veľa pršalo, prišli
neskoré mrazíky, padali krúpy, veľa hmyzu, samá pleseň, choroby a
zbytok obžrali myši.... Pán Boh nám tentoraz nepožehnal!“
2. Úrodný rok :
„Ej, ale som sa narobil.“
D. Klincková
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Úvod ku knihe Falošní bo
bohovia
od Timothy Kel
Kellera (I
(II.)
AKO UROBIŤ BOHA
Čo je modla? Je to čokoľvek dôležitejšie pre teba ako Boh, hocičo, čo
pohlcuje tvoje srdce a predstavivosť
viac ako Boh, hocičo, čo vyhľadávaš,
aby ti to dalo to, čo môže dať iba
Boh.
Falošný boh je čokoľvek tak centrálne a podstatné pre tvoj život, že ak
by si o to prišiel, zdalo by sa, že tvoj
život sotva stojí za to, aby si ho žil.
Modla má takú ovládajúcu pozíciu
v tvojom srdci, že na ňu môžeš vynakladať
väčšinu
svojej
vášne
a energie, svoje citové a finančné zdroje, bez toho, aby si si to
vôbec premyslel. Môže to byť rodina a deti, alebo kariéra
a zarábanie peňazí, alebo úspech a uznanie, alebo image,
dobré meno v spoločnosti a životná, sociálna úroveň. Môže to
byť zaľúbenosť, uznanie rovesníkov, kompetencia a zručnosť,
bezpečné a pohodlné pomery, tvoja krása alebo tvoja múdrosť, veľká politická alebo sociálna vec, tvoja mravnosť
a morálna bezúhonnosť alebo dokonca úspech v kresťanskej
službe. Ak zmysel tvojho života je napraviť život niekoho iného, môžeme to nazvať „vzájomná závislosť“ [„kodependencia“], ale v skutočnosti to je modlárstvo. Modla je
čokoľvek, na čo sa pozrieš a v srdci si povieš, „Ak budem mať
toto, potom budem cítiť, že môj život má zmysel, potom budem vedieť, že mám hodnotu, potom budem cítiť, že môj život
má význam, budem cítiť, že som v bezpečí.“ Existuje veľa
spôsobov ako opísať takýto druh vzťahu k niečomu, ale možno
najlepší je uctievanie.
Seriál analýzy myšlienok originálu knihy T. Keller: Counterfeit Gods (Falošní
bohovia)
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Dávni pohania nemali prehnanú predstavivosť, keď prakticky
všetko zobrazovali ako boha. Mali bohov sexu, bohov práce,
bohov vojny, bohov peňazí, bohov národov – z jednoduchého
dôvodu, že čokoľvek môže byť bohom, čo vládne a slúži ako
božstvo v srdci človeka alebo v živote národa. Ak sa čokoľvek
stane podstatnejšie pre tvoje šťastie, zmysel života a identitu
ako Boh, potom to je modla.
Biblický koncept modlárstva je veľmi sofistikovaná myšlienka,
integrujúca intelektuálne, psychologické, sociálne, kultúrne, a
duchovné kategórie. Existujú osobné modly, také ako zaľúbenosť a rodina, alebo peniaze, moc a úspech, alebo prístup k
určitým sociálnym kruhom, alebo emocionálna závislosť iných
od teba, alebo zdravie, fitness a fyzická krása. Mnohí v týchto
veciach hľadajú nádej, zmysel a naplnenie, ktoré môže dať iba
Boh.
Existujú kultúrne modly ako vojenská moc, technologický pokrok a ekonomická prosperita. Modly tradičných spoločností
zahŕňajú rodinu, usilovnú prácu, povinnosť a morálnu bezúhonnosť, kým modly západných kultúr sú osobná sloboda,
objavovanie samého seba, osobné bohatstvo a osobné naplnenie. Všetky tieto dobré veci môžu nabrať a naberajú neúmernú veľkosť a moc v rámci spoločnosti. Sľubujú nám bezpečie, mier a šťastie, ak len na nich založíme naše životy.
Môžu existovať aj intelektuálne modly, často nazývané ideológie. Napríklad, koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa európski intelektuáli nechali presvedčiť Rousseauovým názorom, že
ľudský charakter je prirodzene dobrý, že všetky naše sociálne
problémy boli následkom biedneho vzdelania a socializácie.
Druhá svetová vojna túto ilúziu zničila.
Aj v každom zamestnaní sú modly, absolútne hodnoty, ktoré
sa nedajú obísť. Vo svete biznisu je sebavyjadrenie potlačené
kvôli najvyššej hodnote, zisku. Avšak vo svete umenia je to
naopak. Všetko je obetované sebavyjadreniu a robí sa to v
mene spásy. Toto, ako si niektorí myslia, je to, čo ľudská rasa
potrebuje zo všetkého najviac. Modly sú všade.
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MILUJ, VER A POSLÚCHAJ
Biblia používa tri základné prirovnania na opis toho, aký majú
ľudia vzťah k modlám ich sŕdc. Milujú modly, veria (dôverujú)
modlám, a poslúchajú modly.
Biblia niekedy hovorí o modlách používajúc metaforu manželstva. Boh by mal byť náš skutočný manžel, ale keď túžime po
a tešíme sa z iných vecí viac ako z Boha, páchame duchovné
cudzoložstvo. Zaľúbenosť alebo úspech sa môžu stať „falošnými milencami“, ktorí sľubujú, že sa budeme cítiť milovaní
a docenení. Modly upútajú našu predstavivosť a nájsť ich môžeme, keď sa pozrieme na naše sny. Čo si radi predstavujeme? Aké sú naše najmilšie sny? Na naše modly sa spoliehame,
že nám dajú pocit krásy, významu a hodnoty.
Biblia často hovorí o modlách používajúc metaforu náboženstva. Boh má byť naším pravým Spasiteľom, ale my sa spoliehame na osobný úspech alebo finančnú prosperitu, aby nám
poskytli pokoj a bezpečie, ktoré potrebujeme. Modly nám dávajú pocit, že máme všetko pod kontrolou a odhaliť ich môžeme, keď sa pozrieme na naše nočné mory. Čoho sa najviac
obávame? Čo keby sme to stratili, by urobilo náš život nehodným žitia? Prinášame „obete“, aby sme si uzmierili a potešili
našich bohov, o ktorých veríme, že nás ochránia. Od našich
modiel očakávame, že nám dajú pocit istoty a bezpečia.
Biblia hovorí o modlách používajúc tiež metaforu politiky. Boh
by mal byť náš jediný Vládca a Pán, ale čokoľvek milujeme a
čomukoľvek dôverujeme, tomu aj slúžime. Čokoľvek, čo sa pre
nás stane dôležitejšie ako Boh a čokoľvek, od čoho nie sme
ochotní ustúpiť, čoho sa nevzdáme, sa stáva zotročujúcou
modlou. V tejto paradigme môžeme svoje modly odhaliť tým,
že sa pozrieme na naše najneústupčivejšie pocity. Čo v nás
vyvoláva nekontrolovateľný hnev, úzkosť, alebo skleslosť? Čo
nás sužuje pocitmi viny, ktorých sa nevieme zbaviť? Modly nás
ovládajú, keďže si myslíme, že ich musíme mať, lebo inak bude náš život bez zmyslu.
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Čokoľvek nás ovláda, to je naším pánom.
Osoba, ktorá sa usiluje o moc, je ovládaná
mocou. Osoba, ktorá sa snaží o prijatie, je
ovládaná ľuďmi, ktorých chce uspokojiť. Neovládame samých seba. Sme ovládaní pánom
našich životov.
To, čo mnohí ľudia nazývajú „psychologické problémy“, sú
jednoduché otázky modlárstva. Perfekcionizmus, workoholizmus, chronická nerozhodnosť, potreba riadiť životy druhých všetky pochádzajú z toho, keď z dobrých vecí robíme modly,
ktoré nás potom ženú ku dnu tým, ako sa ich snažíme uzmieriť. Modly vládnu nad našimi životmi.
Cesta vpred, von zo zúfalstva, spočíva v rozpoznaní modiel
našich sŕdc a našej kultúry. Ale to nebude stačiť. Jediný spôsob, ako sa vyslobodiť spod deštruktívneho vplyvu falošných
bohov, je obrátiť sa späť k pravému. Živý Boh, ktorý sa zjavil
na vrchu Sinaj, aj na kríži, je jediným Pánom, ktorý, ak ho
hľadáš, ťa môže naozaj naplniť a ak ho sklameš, ti môže naozaj odpustiť.
Anna Havrilová
Pokračovanie v nasledujúcom čísle

Některé duchovní principy,
principy,
které se učím naplňovat a integrovat do ži
života
O poslušnosti
Respektovat Boží zákon a poslechnout zjevenou Boží pravdu
je lepší, než mnoho zbožných slov. Je třeba rozhodně konat
Boží vůli.
O důvěře
Nedržet věci příliš pevně ve svých rukou. Spoléhat na Boží
svrchovanost. On uskutečňuje svou vůli v každém okamžiku skrze naše úspěchy i skrze naše chyby a nedostatky.
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O pokoře
Nepokoušet se někomu něco dokazovat.
"zapůsobit". Chlubit se především Kristem.

Nesnažit

se

O poddanosti Bohu
Raději přijímat Boží rozhodnutí, než "bojovat" proti nim. Spíše
děkovat za zavírající se dveře a hledat jiné, otevřené, než se
snažit ty zavírající se "násilím" opět otevírat.
O hledání Boží vůle
Dotazovat se na Boží vůli a ptát se na jeho cesty. Bát se toho,
aby Pán Bůh "nevyslyšel" moje pošetilé prosby.
O bdělosti
Dávat si pozor na "kořen hořkosti" (vnitřní zablokování,
zatrpklost, tvrdost, křečovitost, svázanost), který ničí jak jeho
nositele, tak jeho okolí.
O životě pod Boží milostí
Denně prosit o milost, která působí v srdci a přináší
odpočinutí, konec "tělesné dřiny", svobodu, zbavení se
strachu. Milost umožňuje přiznávat a přijímat s úlevou svou
slabost a proto zakoušet Boží sílu. Satan dokáže mnohé
napodobit, ale milost imitovat nedokáže.
O pokoji
Bez ohledu na to, zda Bůh zachová nebo nezachová naše
místo v životě (postavení, vliv, úspěch), smíme prožívat pokoj
a radost v Duchu svatém.
Ať vás dobrý Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista chrání od
zlého a provází svým požehnáním.
"...ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o
smilování, ale pro tvé velké slitování."
(Daniel 9:18)
V Kristu Váš Daniel Heczko
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Aktuálne aj po 30 rokoch
Zhruba v tomto čase pred 30 rokmi v Bratskej rodine 89/1980 vyšiel článok brata Milana Jurča, v ktorom uvádza 5
ciest, ktorými idú veriaci ľudia. Tu sú:
1.Cesta veriaceho individualistu. Po nej ide človek, ktorý
cirkev vylúčil zo svojho myslenia. Chce byť odkázaný jedine na
Pána alebo Božie Slovo. Tento duchovný individualizmus
neuznáva učiteľský úrad v cirkvi, ktorý je veľmi potrebný na
kontrolu našich prežitkov i názorov, či sú v súlade s duchom
Písma a teda aj v súlade s Božou vôľou. Na ceste duchovného
individualizmu takmer vždy poslúchneme cudzích duchov.
2.Cesta ľahostajného návštevníka. Touto cestou ide človek,
ktorý síce navštevuje zhromaždenie, nemá však srdce v cirkvi
Pánovej. Bije mu pre iné ciele. Ťažisko života položil do
nadobúdania a získavania výhodnejších pozícií v živote, aké
mal doteraz. Pretože nikoho nekritizuje, je dokonca v zbore
obľúbený, ale nie je možné ho napomínať a upravovať kvôli
jeho ľahostajnosti.
3.Cesta
kritizujúceho
návštevníka.
Podobá
sa
predchádzajúcej, ale s tým rozdielom, že tento návštevník má
iba kritické slová a pripomienky. V zbore vidí iba samé
nedostatky a chyby. Od iných žiada dokonalosť, ale sám nežije
tak, ako kritizuje. Okolo neho vzniká pesimistické, neradostné
kresťanstvo.
4.Cesta neomylného učeníka. Tento veriaci človek skutočne
položil ťažisko života do Božieho diela. Vynikol svojou
vernosťou a obetavou prácou pre Pána, mnohým poslúžil na
ceste
spasenia.
Postupne
však
nadobudol
nezdravé
sebavedomie. Neprijíma napomenutie, považuje ho za krivdu,
nepochopenie, neúctu a nevďak voči sebe. Ustrnul na výške
neomylnosti.
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5.Cesta učiaceho sa učeníka. Videli ste učeníka, ktorý ide
cestou zmenšovania sa, hoci robí veľké veci? Jeho túžbou je
nadobudnúť schopnosť poslúchať, podriaďovať sa, uniesť
krivdu, obetovať sa, uctiť si iných viac ako seba... Ku každému
veriacemu sa blíži s úctou, lebo nevie, či sa práve
prostredníctvom neho neprejaví Božie vedenie a odkaz
preňho.
Dajme si otázku: Na ktorej ceste sa nachádzam práve ja?
Miroslav Bielik

Jana Nagajová:
Slnečnice
Už zhasli slnečnice.
Sklonili hlavy.

Zložili bez reptania
na oltár poľa seba.

Pokorne vstúpia
do lisu utrpenia,

aby smel z neho znova
vytekať čistým prúdom
pramienok požehnania.
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Litera a Duch
2. Korintským 3, 1 - 6
Paragrafy, vyhlášky, nariadenia,
normy a predpisy. Ústavou počnúc a ISO 9001 (norma pre administratívny manažment prevádzky podniku) končiac. Predpisy na to, že nemáme kradnúť, ale
aj na to, ako a kde smieme parkovať naše autá, na akej vôdzke
máme viesť svojho psa, ak s ním
ideme na prechádzku, či ako zakrivené uhorky smieme kupovať. O tom, ako vysoko majú byť umiestnené menovky pri
dverách našich kancelárií ani nehovoriac. Áno, aj takéto máme
predpisy. Máme ich také množstvo, že ani právnici sa v nich
už poriadne nevyznajú. Neustále pribúdajú ďalšie a ďalšie litery. Je náš svet vďaka tomu lepší?
Uvediem príklad z mojej učiteľskej praxe. Posledné roky zúfalo
zápasíme s neslýchaným prepadom vedomostnej úrovne našej
mládeže. Jednoducho povedané, až na výnimky, sa neučia,
lebo sa učiť nechcú. Roky sme na našej katedre vymýšľali kadejaké systémy, ako ich donútiť sa učiť. Stále však našli nejakú „dieru“, ako to obísť. Prečo vlastne naši študenti radšej
budú vymýšľať, ako oklamať učiteľa, než radšej robiť to, kvôli
čomu na tej škole sú? Nuž absencia Ducha, toho Božieho,
a z toho plynúca absencia morálky a motívov, napr. kvôli čomu som na tejto škole, na tomto úrade, v tejto funkcii, atď.
Darmo, kde chýba Boží Duch, tam ho paragrafy nenahradia.
Židia vytvorili svojho času obrovskú zbierku príkazov
a zákazov, ktorá dala základ pre Talmud. Ako je vidieť aj na
obrázku, je to riadna kopa papiera. Avšak sotva sa tam nájde
miesto pre Božieho Ducha...
Lenže to nie je len problém sveta, ale aj cirkev je vystavená
pokušeniu vyrábať tony paragrafov, nariadení, smerníc
a poriadkov. Kedysi vraj ústava, vnútorný poriadok a zásady
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našej cirkvi predstavovali jednu útlu brožúrku. Dnes je to cca
100 stranový dokument formátu A4. Ak si niekto myslí, že to
porieši naše starosti, obávam sa, že bez Ducha to nepôjde.
V časoch apoštola Pavla bolo zvykom vystavovať odporúčacie
listy. Dnes ich čiastočne zastupujú ako isté certifikáty akademické tituly – magisterské, doktorské alebo aspoň bakalárske,
teológiu z toho nevynímajúc. Avšak papier a iba papier nestačí
(teologické fakulty a semináre z toho taktiež nevynímajúc), to
môže potvrdiť hociktorý vysokoškolský učiteľ.
Ak my všetci nebudeme písať našu službu Duchom živého Boha, a to na „doskách srdca mäsitých“ (3. verš), tak nečakajme
oživenie, ale iba ubíjanie literou, ktorá je síce potrebná na
poznanie dobra a zla, na poznanie toho, čo máme a nemáme
robiť, ale nie na oživenie našich duší a osvieženie našich myslí.
Na to litera nestačí, tu musí prísť niekto, kto je nad literou,
niekto, kto má nad ňou výsostné právo, čiže sám Boh, konkrétne, ako môžeme na tomto mieste čítať, jeho Duch. Buďme
teda služobníkmi pod vedením Ducha, túžme po tom a prosme
o to. Pán Boh nám dá všetky danosti potrebné k našej službe.
O to sa nebojme!
Ján Vaščák

Projekt Bardejovská – stret
stretnutie zboru

V sobotu, 2. októbra, sme sa mali možnosť znova stretnúť
na Bardejovskej. Bol to pekný čas aj napriek mrholeniu a
sychravému počasiu.
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Okrem piesní chvál
sme mohli počuť aj
Božie Slovo a modliť
sa. Dostali sme tento
pozemok ako požehnanie a dar od nášho Pána. Preto by sme s ním
mali aj patrične naložiť.
Každý z nás je súčasťou zboru s istými danosťami a vybavením,
ktoré nám určil Boh. Je
to tak, ako so skladačkou puzzle, ktorú sme tam smeli spoločne poskladať. Každý kúsok má svoje miesto a konkrétny účel.
Ani jeden z nich nie je viac alebo menej dôležitý. Ak by jeden
chýbal, už by skladačka nebola úplná. Tak aj my sa snažme
slúžiť s tým, čo máme pri prácu, ktorá je nám pridelená od
Pána Ježiša.
Aby sme sa v tej zime trocha rozhýbali a zahriali, zasúťažili sme si v behu so zemiakmi, vo dvojici s hrabľami, či
v hre čia sviečka nezhasne.
J. Kleinová
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Staršovstvo informuje
Staršovstvo pokračuje v hľadaní možností zintenzívnenia práce vo Vítkovciach. Dostalo ponuku na sponzorovanie ciest br. Kušnierika. V Hlinnom sa uskutoční konferencia rómskych kresťanov, ktorú organizuje Pierre
van Vuuren. Zbor podporí možnosť účasti br. Čonku.
Staršovstvo prejednalo výsledky prieskumu stavu zboru. V najbližšej budúcnosti chce vymenovať pracovnú
skupinu, ktorá sa bude snažiť navrhnúť zmeny vedúce
k zefektívneniu práce.
Staršovstvo vypracovalo odpovede na zaslané otázky
vizitátorov.
Prednáška br. Štefana Markuša o prekladateľovi Biblie
br. Jozefovi Roháčkovi by sa mala uskutočniť 28.11. o
17:00 v BJB. Ide o akciu Evanjelickej aliancie.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v piatok 29.10.2010 na redakčnej rade.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Motýľ, br. kaz. Halža, Ľ. Straka, I. Žežula, M. Bielik, D. Klincková, K. Motýľová, J. Vaščák, J. Kleinová (grafika).
Web: http://www.cbke.sk
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nácvik spevu mládeže: v nedeľu o 9.00 v modlitebni
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Program pre deti: malá a veľká besiedka: o 10:30
v učebni a v kancelárii zboru.
Kazateľ je k dispozícii
v každom čase.

k pastoračným

rozhovorom

Kontakty:
kancelária zboru: 055/622 5424; kaz. P. Halža 0907 927 590

Služba pri ozvučení: Ján Havrila

Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Modlitebné podnety:
Za požehnanie všetkých stretnutí v zbore
Za vizitácia v zbore
Za záchranu a duchovnú pomoc našim blížnym a potrebným
Za misiu domácu a zahraničnú
Za rodiny a deti
Za chorých medzi nami
Za požehnanie práce vo Vitkovciach
Za projekt Bardejovská
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Program
Program na mesiac októ
október
2.

So

3.

Ne

4.
6.
7.
8.
9.

Po
St
Št
Pi
So

10.

Ne

11.
13.
14.
15.
16.

Po
St
Št
Pi
So

17.

Ne

18.
20.
21.
22.
23.

Po
St
Št
Pi
So

24.

Ne

25.
28.
29.
30.
31.

Po
Št
Pi
So
Ne

Stretnutie zboru na Bardejovskej
10.00 Zhromaždenie /br. M. Petrejčík, kaz. R. Betina/
Členská schôdza po skončení zhromaždenia.
18.00 Modlitby
17.30 Mládež
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
09.30
10.00
17.00
17.30
18.00
18.15

Zborová biblická škola
Zhromaždenie /br. F. Kaleja, kaz. P. Halža/
Michaľany
Mládež
Schôdza staršovstva
Biblická hodina /kaz. P. Halža/

Návšteva zo Starej Turej
10.00 Zhromaždenie /Návšteva zo Starej Turej/
Poďakovanie za úrodu
17.30 Mládež
18.15. Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Začiatok vizitácie zboru
09.30 Zborová biblická škola, Vizitácia zboru
10.00 Zhromaždenie /br. pred. J. Henžel/
Členská schôdza s vizitátormi
17.30 Mládež
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/

10.00 Zhromaždenie /br. M. Liška, br. M. Bielik/
Zmena programu vyhradená.
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