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Slovo na tento mesiac
Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten spravodlivý sudca, a
nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod.
2Tim 4,8
Vstupujeme do posledného mesiaca v roku, do obdobia adventu
a príprav na vianočné sviatky. Iste je mnoho toho, čo prežívame
a riešime vo svojich životoch. Hľadáme svetlo a orientáciu na ceste života
v okolnostiach, v ktorých sa ocitáme, a to nielen v osobnom, ale aj
v spoločenskom živote. Vďaka Bohu za milosť, že máme svetlo, ktoré
nám plynie z Božieho slova. Nuž zastavme sa v tomto čase adventu aj vo
svetle uvedeného slova nad vyznaním apoštola Pavla. Prekvapuje nás,
s akou istotou a presvedčením hovorí apoštol o závere svojho pozemského života a o stretnutí s Pánom Ježišom Kristom. Smie tak vyznávať len
pre Božiu milosť, ktorá mu nebola preukázaná nadarmo, ale priniesla
požehnané ovocie (1Kor 15,10). Stal sa dobrým bojovníkom, bežcom, čo
dobehol do cieľa a zároveň ochrancom vzácneho pokladu viery
v evanjeliu Ježiša Krista (2Tim 4,7).
Natíska sa mi otázka, ako to je s nami, milí bratia a sestry. Ako
pozeráme do budúcnosti,
aké máme očakávania v závere nášho pozemského putovania?
Apoštol pod pôsobením Ducha Svätého má hlboké vnútorné presvedčenie, že za mučeníckou smrťou príde „ten deň“, keď dostane veniec
spravodlivosti. On, ktorý prežije nespravodlivé odsúdenie ľudských sudcov, príde pred spravodlivého Sudcu a prevezme pre kríž Kristov ospravedlnenie, pre Ježiša Krista, pre ktorého žil a pracoval. Božie slovo však
rozširuje túto istotu pre všetkých, ktorí milujú, či s láskou očakávajú,
príchod Pána Ježiša Krista. Tu stojíme pred zrkadlom pravdy, aby sme
poznali, ako je to s mojím a naším vzťahom k Ježišovi. To nie je podstatné, čo všetko vieme o Ježišovi Kristovi, ale či sme sa nechali ovládnuť
Božou láskou zjavenou na kríži Kristovom ku mne hriešnemu, a dovolili
Duchu Svätému, aby táto Kristova láska sa stala základným princípom
nového života s Kristom. Tí, ktorí prijali milosť a pravdu zjavenú
pri prvom Jeho príchode, s láskou očakávajú aj Jeho druhý príchod. Táto
nádej nás vedie k očisťovaniu a k mobilizácii niesť evanjelium ľuďom
tohto zomierajúceho sveta zloby a neprávosti. A tak majúc pred očami
prichádzajúceho Krista, ktorý spravodlivo bude súdiť odpor súčasného
sveta k evanjeliu, pevne dosvedčujme životom aj slovom evanjelium
Božej milosti. Nech nám je milostivý náš Pán v tejto službe na tomto
svete.
Váš brat kazateľ
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Návšteva zo Starej Turej
(oneskorená reportáž)
V októbri tohto roka sa po dlhom čase plánovania konečne
uskutočnila návšteva mládežníkov zo Starej Turej v našom
zbore. Termín sme si naplánovali už na jar, pri víkendovke
v Hermanovciach, kde sme sa stretli s rodinou Bohdana Roháčka. Podarilo sa nám spoločným úsilím nájsť čas, kde nebola žiadna iná akcia, čo už pol roka dopredu začína byť v tejto

hektickej dobe problém (samozrejme sme ešte medzičasom
museli odvrátiť ďalšie hroziace termínové kolízie). Trocha sme
sa obávali, či zvládneme ubytovanie očakávaného množstva
mládežníkov, ale nakoniec to nebol problém. Ako je
v poslednom čase (či v posledných časoch? ;-) zvykom, na
poslednú chvíľu sa viacerí odhlásili... Ale brali sme to pozitívne
a boli sme vďační za tých, ktorí prišli.
Víkend bol pre našich hostí dosť náročný. Prišli po dlhej
ceste v piatok o pol jedenástej večer a museli ešte vydržať
zoznamovanie a konverzáciu s hostiteľskými rodinami, takže
pred polnocou nešiel spať asi nikto. Sobotný spoločný program
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otvoril Daniel zoznamovacími hrami. Hry vystriedala prechádzka po Hlavnej ulici a jej pamätihodnostiach. Podarilo sa
nám vyštverať sa aj na hlavnú vežu Dómu, odkiaľ bol naozaj
krásny rozhľad po slnkom ožiarených Košiciach. Pán Boh nám
daroval naozaj krásny deň. Pri fontáne sme absolvovali povinné fotenie. Potom nás čakal výborný obed – pizza. Popoludnie
sme strávili v Kavečanoch na bobovej dráhe a vyhliadkovej
veži. Večer sme potom mali spoločný duchovný program, kde
sme rozmýšľali o význame cirkvi v živote kresťana. Aspoň teda
tí, ktorí boli po náročnom celodennom programe ešte schopní
rozmýšľať. V nedeľu bola slávnosť vďakyvzdania. Slovom nám
poslúžil br. kaz. Roháček, piesňami a svedectvami mládežníci
zo Starej Turej. Čas pri následnom spoločnom obede
a rozhovoroch utiekol neuveriteľne rýchlo, a už sme sa museli
lúčiť. Sme vďační za našich nových priateľov a za to, že neľutovali čas a peniaze, aby ku nám prišli. Teraz sme na ťahu my!
H. a I. Žežulovci
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Za sestrou Mrá
Mrázkovou...
zkovou...
V sobotu 20.11. sme sa v Ostrave rozlúčili s mamkou
Zdenky Havrilovej, sestrou Libuškou Mrázkovou. Plná ostravská modlitebňa dávala každému na prvý pohľad na vedomie,
že išlo o mimoriadnu ženu. Jej láskavosť, radostnosť, otvorené
srdce a ochota k službe boli známe široko-ďaleko. Mnohým
mladým ľuďom, ktorí prichádzali do Ostravy za prácou, sa stala náhradnou mamou či babičkou. V mnohom bola dušou
ostravského zboru, lebo Božie kráľovstvo a jeho veci jej vždy
boli na prvom mieste. Vychovala spolu so svojím mužom 4
deti, ktoré ju svojím charakterom nezaprú – také úžasné príklady kresťanského života sa jednoducho nedajú ignorovať. Už
ako dôchodkyňa strávila 8 rokov v celocirkevnej službe
v rekreačnom stredisku na Valašsku. Hoci nikdy nemala veľa,
vždy plnými hrsťami rozdávala. A Pán Boh ju požehnal mnohými, ktorí ju milovali. Zanechala po sebe výraznú stopu a
všetkým, ktorí ju poznali, bude veľmi chýbať. A tak je asi na
mieste, aby sme si položili otázky: Aká stopa a aká pamiatka
zostane po nás? Nevolá Pán aj nás, aby sme takto vytrvalo
a s nadšením Jemu slúžili?
Ivan Žežula
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M. Jurčo: Niekto veľký na zem prišiel...
prišiel...

Hlas volá z púšte,
hlas kričí do diaľky budúcna!
Niekto veľký na zem prišiel,
niekto pohýna základmi zeme,
Hlas hlas volá hromom dunivým,
hlas šumí krídlami vtákov
na všetky strany sveta.
Zapáľte pochodne,
aby preťali vládu tmy!
Zobuďte bežcov,
nech ešte za noci idú!
Rozkážte jazdcom,
aby osedlali
a aby nešetrili kone!
Vytiahnite kotvy rýchlolodí,
nech letia na druhé brehy!
Víchricu urobte svojím poslom,
aby duša Izraela
do stáročného smútku
dostala túto zvesť:
Prorok Boží kráča izraelskou zemou!
Vchádza do ulíc
a podáva ruky najbiednejším!
Vchádza do chrámu
a ako Mojžiš
ničí zlaté teľa kupcov!
V očiach má žiaru anjela,
v rukách silu Boha Najvyššieho!
Ó, ľudia, počujte!
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Premenil vodu na víno
a voňalo slnečnou oblohou!
Postavil chromého na nohy
a ten v úžase beží
do nádvoria chrámu!
Otvoril oči slepému
a ten s plesaním plače
uprostred zástupov!
Môže to urobiť človek?
Rozkazuje duchom
a poslúchajú ho,
rozkazuje rozbúreným vlnám
a znehybnejú,
rozkazuje vetru
a rozplýva sa v nič.
Ó, ľudia, dobre počujte:
Niekto veľký na zem prišiel,
nádej Izraela rozkvitla kvetom,
vracia sa národu česť a sláva,
prihotovte sa!
Prihotovte sa vy,
ktorí skúmate Písma,
lebo Hospodin ukazuje tvár,
ó, rozpomenul sa na svoje sľuby,
On sám ide postaviť nový trón.
Trón kráľa Dávida ...
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V tých dňoch...
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda
aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho,
ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby
sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave.
Lk 2,1-5
Evanjelista Lukáš uvádza konkrétne miesto, čas aj osobnosti, aby
zdôraznil historickú reálnosť Ježišovho príbehu. Cisárovi Octavianovi
bol rímskym senátom udelený titul Augustus, tj. vznešený, posvätný,
božský. Je v tom kus irónie, keď práve v dobe vlády tohto „svätého“
vstupuje celkom zvláštnym spôsobom do nášho sveta jediný Svätý.
Najmocnejší svetský panovník sleduje svoje ciele, ale nevedomky
svojím nariadením slúži Bohu, Hospodin aj jeho využije
k uskutočneniu svojho plánu spásy. Všetko sa dáva do pohybu, ale
nie preto, že je to vôľa cisárova, ale pretože to tak chce Hospodin!
Živý Boh vstupuje vo svojom Synovi do nášho sveta v konkrétny čas
a na konkrétne miesto, Ježiš prijíma konkrétny, jedinečný ľudský
údel. Hospodin nie je žiadnym neosobným, vzdialeným božstvom,
ktoré náš svet síce stvorilo, ale nechce s ním už nič mať spoločné, on
je v Kristu Immanuel, Boh s nami. Vstupuje i dnes do našich konkrétnych životných situácií – nie masívnymi, ohromujúcimi zázrakmi,
ale tíško a nenápadne – a predsa rozhodujúcim spôsobom.
Uprostred ľudského hemženia vyvolaného cisárskym výnosom sa na
cestu vydáva tiež Jozef z Dávidovho rodu s tehotnou snúbenicou
Máriou. Je nevyhnutné, aby tú pomerne dlhú a namáhavú púť absolvovali. Ten, ktorého Mária nosí pod srdcom, sa musí narodiť
v Betleheme, v meste Dávidovom. Evanjelista podčiarkuje Jozefov
pôvod z pokolenia Júdovho a skutočnosť, že sa Ježiš narodí
v Betleheme, aby svojich čitateľov nenechal v pochybnostiach: Ježiš
je ten dlho očakávaný potomok Dávida, pravý kráľ Božieho ľudu. Pri
vyslovení Dávidovho mena sa nám má vybaviť služba pastiera. Ježiš
– ako zasľúbený potomok Dávida – je pravým pastierom Izraela,
ktorý bude Boží ľud pásť v moci Hospodina. V ňom sám Hospodin
vyhľadá svoje ovce a bude sa o nich starať, stratenú vyhľadá
a zabehnutú privedie späť, polámanú obviaže a chorú posilní, v ňom
prichádza nádej aj k najslabším a najbiednejším. Za zmienku stojí
tiež Máriina a Jozefova pokora. Pre veľa Židov vtedajšej doby bol
taký cisárom nariadený súpis priam rúhavým činom. Ježišovi rodičia
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sa podriaďujú štátnej moci, sú tichí a pokorní – takisto ako ten, ktorý
sa im zanedlho narodí. Božie kráľovstvo prichádzajúce v Ježišovi Kristovi sa nepresadzuje silou mocenských prostriedkov, ale tichou službou, láskou, ktorá sa vie obetovať.
František Plecháček

Adventné meditácie pre dlhé večery
Na minutu s Maxem Kašparů – Jinými slovy…
Mlčení
Jsou v životě události, o kterých se nemluví. Někdy to bývá proto, že
zkušenost je nepřenosná, lidskými slovy nevystižitelná, nebo je
událost příliš intimní k tomu, aby se sdělovala veřejnosti. V jiných
případech se o události nehovoří z toho důvodu, že nestojí ani za řeč.
Existuje i mlčení, které pramení z nepochopení účasti na samotné
události.
Jinými slovy....
Scházeli se pravidelně tři a každý měl své nedělní hobby. První chodil
na ryby, druhý na houby, třetí do kostela. Když si vyprávěli, první se
chlubil úlovky, druhý nálezy, třetí mlčel.
Průzkum
Rok od roku klesá statisticky počet těch, kteří se těší na vánoční
svátky. Průzkum ukázal, že se těší čím dál méně prodavaček, rodičů
(především matek), dále chudých a bezdomovců, nemocných,
starých, opuštěných a důchodců. Už se netěší ani všechny děti,
zvláště ne ty, které pro tvrdost rodičovských srdcí musejí zůstat
v nejrůznějších ústavech i přes Vánoce. Těší se jen majitelé
velkoobchodů. A těch není - v porovnání s ostatními výše
jmenovanými – zase tak mnoho.
Jinými slovy....
V chudých dobách se o Vánocích říkalo, že Ježíšek ztratil dárky.
Bohatá doba bohužel ztratila celý smysl Vánoc.
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Úvod ku knihe Falošní bohovia
od Timothy Kel
Kellera (I
(IV.)
PENIAZE MENIA VŠETKO
V bežnom živote sa stretávame s celým
radom prípadov neskutočných finančných
machinácií a podvodov, a to neraz aj
zo strany akože solídnych inštitúcií. Je
možné badať, že v poslednom období sa
manažéri a obchodníci držia hesla: „Ak to
vyzerá byť dobré, urob to.“ Pre koho to ale
vyzerá byť „dobré“ a komu to bude „vyhovovať“? Správanie takýchto ľudí vedie až
ku konaniu, ktoré sa dá nazvať iba ako
bezostyšná chamtivosť.
Už nechvalne známy filozof Nietsche si
všimol fakt, že s rastúcou absenciou Boha
v západnej kultúre sme ho nahradili peniazmi. Predovšetkým vo vyšších spoločenských vrstvách sú ľudia
hnaní ani nie tak túžbou si upokojiť svoje materiálne potreby, ako
skôr túžbou nezaostávať za inými v hromadení materiálneho bohatstva, neraz aj na hrane zákona a prinášania iných veľkých obetí ako
česť, rodinné šťastie a pod. To, čo kedysi ľudia robili z lásky k Bohu,
teraz to robia z lásky k peniazom. V skratke povedané, peniaze sa
stávajú hlavnou modlou Západu.
Skúsenosť autora hovorí, že ľudia sú náchylní sa skôr priznávať
k hriechom ako pýcha, nenávisť či sexuálne chúťky, ale nikdy nie
priamo k chamtivosti (lakomstvu). Zákernosť modly túžby po peniazoch spočíva v tom, že zaslepuje naše srdcia. Každý z nás žije
v istom spoločenstve, kde sa navzájom porovnávame a vždy sa nájdu
od nás bohatší ľudia a ľudské srdce má vždy sklon ospravedlňovať
seba samého. Preto Ježiš častejšie varuje ľudí pred chamtivosťou,
než napr. pred bezuzdným sexom. Nikto si nemôže byť istý, že jeho
sa toto nebezpečenstvo nedotýka. Ako ho teda môžeme rozpoznať
a vyhnúť sa mu?

Seriál analýzy myšlienok originálu knihy T. Keller: Counterfeit Gods (Falošní
bohovia)
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Čo je chamtivosť? Ako Ježiš tak aj apoštol Pavol ju prirovnávajú
k modlárstvu (Kolosenským 3, 5 a Efezským 5, 5). V 11. a 12. kapitole evanjelia podľa Lukáša Ježiš varuje ľudí pred robením si starostí
ohľadom ich majetku. Pre Ježiša chamtivosť nie je len láska
k peniazom, ale aj prehnaná úzkosť o ne. Ľudský život nespočíva
v ich nadbytku. Ide teda o ľudí, ktorí svoju vlastnú hodnotu prirovnávajú k hodnote peňazí, ktoré vlastnia.
Podľa Biblie robia vo všeobecnosti modlári tieto tri veci s modlami –
milujú ich, veria im a poslúchajú ich. Milovníci peňazí rozmýšľajú
o tom, ako zarobiť peniaze a čo s nimi urobiť, žiarliac na tých, ktorí
majú ešte viac ako oni. Veriaci v peniaze cítia, že majú svoje životy
pevne v rukách, ak majú peniaze, a tým sa cítia byť v bezpečí. Modlárstvo nás robí aj sluhami peňazí, presne tak, ako my slúžime pozemským kráľom. Takto odovzdávame naše duše modlám, lebo sa na
ne upíname kvôli našej dôležitosti a bezpečnosti a preto ich musíme
mať. Takto sme im nútení slúžiť, skrátka ich poslúchať. Ešte inými
slovami, ak žijeme pre peniaze, tak sme ich otrokmi. Ak sa však Boh
stane centrom našich životov, tak On peniaze zvrhne z trónu, namiesto nich sa on stáva naším kráľom a peniaze nás nemôžu riadiť
prostredníctvom našej úzkosti a žiadostivosti. Na tróne môže byť buď
jeden alebo druhý – buď mamona alebo Boh (Lukáš 16, 13 - 15). Tu
je už otroctvo zreteľnejšie než zaslepenosť. Peniaze sú jednou
z najrozšírenejších modiel, ktoré keď získajú vládu nad srdcom človeka, ho oslepia, následne ho riadia cez jeho úzkosti a žiadostivosť
a napokon ho izolujú od všetkého ostatného.
V Lukášovom evanjeliu sa nachádza príbeh o vrchnom colníkovi Zacheovi (19, 1 - 10). Bol to na jednej strane veľmi zámožný a navonok
(povinne) vážený muž, na strane druhej však jeden z najhorších
vyvrheľov, ktorý slúžil rímskym okupantom a okrádal vlastných ľudí.
Ľuďmi bol v skutočnosti nenávidený a patril spolu s prostitútkami k
spodine spoločnosti, čo mu určite bolo veľmi často rôznym spôsobom
dávané najavo. Tento muž však veľmi túžil aspoň vidieť Ježiša, a to
za každú cenu, hoci aj za cenu výsmechu a spoločenského znemožnenia sa, keď sa vyškriabal na strom ako malý chlapec – on povinne
veľavážený a obávaný hodnostár a štátny úradník. Napriek tomu jeho
túžba bola taká silná. Aj Ježiš riskoval (a určite utŕžil) spoločenskú
blamáž, keď namiesto ctených a skutočne spoločensky vážených
zbožných občanov mesta vôbec oslovil toho zloducha Zachea
a dokonca sa nechal pozvať do jeho domu. To bolo v pravidlách vtedajšej (aj dnešnej) spoločnosti niečo neslýchané.
Na tomto príbehu vidíme, že mocný Zacheus neprichádza k Ježišovi
v pýche, ale v pokore. Nezakladá si na svojom postavení či
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bohatstve. Bol ochotný sa nechať hoci aj zosmiešniť, len aby mohol
aspoň zazrieť Ježiša. Napokon nie Zacheus, ale Ježiš pozýva Zachea.
Len čo Zacheus videl, že Ježiš uprednostnil toho posledného človeka
zo zástupu (jeho samotného), začalo sa meniť aj jeho duchovné chápanie, že Božia spása je z milosti a nie za zásluhy.
Príbeh ale pokračuje ďalej v Zacheovom dome. Zacheus zisťuje, že
v tomto momente sa niečo robí s jeho srdcom, že spásu získava
z milosti, nie zo zákona, ktorý by ani nedokázal naplniť. Chce ísť preto ešte ďalej, ako si žiada zákon. Jednak z vlastnej iniciatívy dáva
celú polovicu svojho majetku na chudobných a jednak sľubuje, že
každému, ktorého okradol, vynahradí škodu štvornásobne. Zacheus
dáva viac ako ten obligátny desiatok a dáva viac na odškodné, ktoré
sa vo väčšine prípadov v Starom zákone požadovalo s príplatkom 20% (15-krát viac !!!), napr. Leviticus 5, 16. Aj v tomto tkvie
asi fakt, prečo v novom testamente nie je na rozdiel od starého jasné
nariadenie ohľadom dávania alebo nedávania desiatkov. Položme si
zopár otázok. Nebolo nám dané vo väčšej miere zjavenie o Božej
milosti a pravde než ľuďom Starej zmluvy? Nie sme väčšími dlžníkmi
milosti, než boli oni? Obetoval Ježiš iba desatinu svojho života na
našu záchranu, alebo ho obetoval celý? Desiatok je pre kresťana
minimálnym štandardom, lebo asi by sme nechceli dávať menej než
tí, ktorým nebola v takej miere zjavená milosť. Ježiš napokon vyhlasuje, že spása prišla do tohto domu. Všimnime si, Ježiš nedáva podmienku: „Ak to urobíš, tak potom budeš spasený.“ Nie, Božia spása
neprichádza ako reakcia na zmenený život, ale poradie je opačné.
Zmenený život prichádza ako reakcia na spásu, ktorá je daná ako
dar. Ak by to tak nebolo, ak by spása bola za zásluhy, tak Zacheova
logická otázka by znela: „Koľko mám dať?“ V podstate sa však pýtal:
„Koľko môžem dať?“
Musíme si uvedomiť, že modly sú zoskupené do zložitých štruktúr. Sú
skryté modly v hĺbke srdca a sú zdanlivé modly, ktoré sú jasne viditeľné na povrchu. Hriech vplýva v našich srdciach na naše základné
pohnútky tak, že sa stávajú modlárskymi. To sú skryté modly. Niektorí ľudia sú motivovaní túžbou po moci a vláde, iní zase po uznaní a
chvále, ďalší pre zmenu po pohodlnom živote a ešte iní po bezpečí
s možnosťou ovládať svoje okolie. Teda moc, uznanie, pohodlie
a bezpečie môžeme identifikovať ako skryté modly. Každá takáto
skupina však potrebuje peniaze, túži po nich, avšak narába s nimi
iným spôsobom (kupuje si moc, prístup do renomovaných spoločenských kruhov, luxusný tovar, alebo všetko strká do trezoru). Peniaze
sú teda tiež modlou, ale iba zdanlivou, lebo sú len prostriedkom na
napĺňanie potrieb skrytých modiel. To je dôvod, prečo modly nemôžu
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byť odstránené iba elimináciou tých zdanlivých, ale treba ísť do hĺbky, ku skrytým modlám. S tými však je nutné sa zaoberať na úrovni
srdca, kde je jediná cesta, ako ho zmeniť, a to je viera v evanjelium.
Prečo musíme ísť do hĺbky srdca nám ozrejmuje postoj samotného
Ježiša. On ako Boží Syn vlastní nekonečné nebeské bohatstvo
a predsa sa ho kvôli nám vzdal. Ak by si ho totiž bol podržal, tak my
by sme zomreli v našej duchovnej chudobe a naopak, ak by on bol
zomrel v chudobe, my by sme sa stali bohatými. Ježiš sa vzdal svojho bohatstva v nebi, aby my sme sa mohli stať ľudom jemu vlastným, jeho bohatstvom (1. Petrova 2, 9 - 10). Pochopiac to, peniaze
prestávajú byť zábezpekou našej významnosti a istoty a my chceme
iných požehnať tým, čo my máme. Do tej miery, ako budeme vedieť
pochopiť evanjelium, tak do tej miery peniaze budú strácať svoju
vládu nad nami. Riešením je teda preorientovanie sa na Ježišovu
veľkorysosť. Čo v nás zlomí moc peňazí, však nie je znásobené úsilie
nasledovať príklad Krista, ale naše pochopenie jeho spásy a následne
prežívanie zmien, ktoré toto pochopenie urobí v našich srdciach. Iba
dodržiavanie istých pravidiel správania sa bez úplnej zmeny srdca je
len povrchné a dočasné.
Modlárstvo nemôže byť odstránené, môže byť iba nahradené, a to
tým, ktorý, hoci bohatý, sa stal chudobným, aby my sme mohli byť
skutočne bohatí.
Ján Vaščák

Projekt Bardejovská – jesenné
jesenné prá
práce
V sobotu 20.11. sa uskutočnila posledná brigáda v tomto roku, ktorej cieľom bolo pripraviť pozemok na zazimovanie. Bolo vykopaných päť jám pre výsadbu okrasných drevín, ktorá sa plánuje na
jar budúceho roka. Ďalej sa pokračovalo v zbieraní odpadkov, ktoré
sú ešte stále prehadzované niektorými jedincami. Vykonávalo sa aj
drvenie dreveného odpadu (elektrický prúd dodal jeden majiteľ garáže), avšak táto cesta sa vzhľadom na jeho množstvo ukazuje ako
neschodná. Bude sa teda hľadať možnosť buď odvozu alebo jeho
priameho spracovania väčšími mechanizmami, ktoré bude potrebné
zapožičať. Napokon bola rastlinná škôlka obsahujúca prevažne sadenice asi 200 buxusov, ktoré vypestovala sestra Lesia Madzinová,
posypaná vytvorenou drvinou.
Ján Vaščák
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Staršovstvo informuje
Br. Marcel Kuzma bol prijatý za prípravného člena zboru.
Staršovstvo schválilo prijatie ses. Lucie Mišákovej za
plnoprávnu členku zboru. Termín členského sľubu sa
ešte upresní.
12.12. by sa mala uskutočniť voľba budúceho správcu
zboru za prítomnosti br. tajomníka Ivana Markuša.
Stretnutie staršovstiev vs. seniorátu bolo odložené pre
chorobu br. Grulicha, ktorý mal slúžiť Božím slovom.
Staršovstvo nabáda členov, aby sa všetky prípadné pôžičky smerované do Vítkoviec diali s vedomím staršovstva.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla s témou „Advent a Vianoce“ je v piatok
28.12.2010 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
Jubilanti: Vierka Piovarčíová
Modlitebné podnety:
Za programy v tomto mesiaci
Za duchovné sebaspytovanie pred Pánom vo svetle Jeho
evanjelia
Za svedecký život viery a nesenia bremena druhých
Za záchranu a duchovnú pomoc naším blížnym a potrebným
Za misiu domácu a zahraničnú
Za rodiny a detí
Za chorých medzi nami
Za požehnanie práce vo Vítkovciach
Za projekt Bardejovská

Zborové listy 12 / 2010

15

Program
Program na mesiac decem
december
ember
1.
2.
4.

St
Št
So

5.

Ne

6.
9.

Po
Št

12.

Ne

13.
14.
16.

Po
Ut
Št

19.

Ne

20.
24.

Po
Pi

25.

So

26.
28.
31.1.

Ne
Ut
Pi

1.1

So

2.1

Ne

18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
18.00 Adventný koncert Eben Ezer
10.00 Zhromaždenie /br. I. Žežula, program rodín/
18.00 Modlitby
17.30 Mládež
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. D. Klein, kaz. P.
Halža/
Pamiatka na ukrižovanie a zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista
Členská schôdza po skončení zhromaždenia
/taj. br. Ivan Markuš/
17.00 Michaľany
17.30 Mládež
17.30 Zborová biblická škola
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. M. Liška, Detská
slávnosť/
16.00 Stretnutie rodín
17.30 Mládež
15.00 Stretnutie zboru na Štedrý deň
10.00 Vianočné zhromaždenie zboru /br.
Kaleja, kaz. P. Halža/
10.00 Vítkovce - Vianočný program
18.00 Redakčná rada
18.00 Stretnutie zboru na záver roka
10.00 Stretnutie zboru na začiatku nového
roku
10.00 Zhromaždenie /br. M.Petrejčík, kaz.
P. Halža/
Pamiatka na ukrižovanie a zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista
18.00 Modlitby
Zmena programu vyhradená.
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