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Slovo na tento mesiac
„Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti,
lebo oni budú nasýtení.“
Mt5,6
Ježiš blahoslaví tých, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti, ale o akú spravodlivosť tu ide? Veď človek má túžbu po spravodlivosti v spoločenskom živote, keď ide o dodržiavanie ľudských
práv, o spravodlivosť pred súdmi, o poctivosť v ekonomických vzťahoch, o čestnosť v domácich a rodinných záležitostiach.
Povieme si, keby všetci ľudia na tomto svete boli hladní po
spravodlivosti, tak by nebolo toľko nešťastia a problémov. Javí so to
tak, že ľudia síce chcú byť blahoslavení a šťastní, ale nie sú hladní
a smädní po spravodlivosti. Vedia ju len deklarovať navonok, ale
skúsenosti hovoria inou rečou. Volajú po spravodlivosti v sociálnej
oblasti a často aj rozčúlene, ale v skutočnosti sú unášaní hriešnou
silou egoizmu a pýchy presadzovať vlastné záujmy. Vonkajšie vyhlásenia o spravodlivosti a morálke v rôznych oblastiach spoločenského
života sú len zásterou pre krátkozrakosť ľudí zakrývať vlastné ciele
po bohatstve, sláve a popularite či honbe po zábave.
Písmo s nami hovorí na prvom mieste o spravodlivosti pred
svätým Bohom, tak ako to nám ukladá náš Pán Ježiš Kristus, keď
hovorí: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť“(Mt 6,33). Ide o uskutočňovanie Božieho práva a nárokov Krista
medzi nami, v našich vzťahoch. K tomu sú povolaní tí, ktorí prešli
sebapoznaním pred Bohom, poznajúc spravodlivé Božie odsúdenie,
čo vyvolalo hlad a smäd po ospravedlnení v Kristovi, ktoré je z viery
a nie zo skutkov zákona.
Áno, bratia a sestry, len ako ľudia pokánia môžeme prežívať
pravý hlad a smäd po spravodlivosti pred Bohom. To však je darom
Božej lásky a milosti pre drahú obeť Ježiša Krista, nášho Pána. Zodpovednosť pred Pánom za jeho lásku k nám nás správne motivuje
a vedie k hľadaniu Božieho kráľovstva a jeho spravodlivosti.
V tomto duchu sa musíme tiež postaviť na stranu spravodlivosti zákonnej, morálnej a sociálnej aj v našej spoločnosti, tam, kam
nás Pán postavil. Veď z Písma vieme, že spravodlivosť dvíha úroveň
života národa, ale hriech ho znižuje (Prís 13,34). Pri tom sme si vedomí, že dokonalá spravodlivosť bude len v Božom kráľovstve, ako
hovorí Písmo: „Podľa Jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú
zem, v ktorých spravodlivosť prebýva“ (2 Pt 3,13).
Váš brat kazateľ
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Spevník
Koncom februára sa uskutočnilo na pôde nášho Košického zboru CB stretnutie zástupcov vsl. zborov so Spevníkovou pracovnou skupinou, ktorá sa od roku 2006 profesionálne
venuje náročnej úlohe zhromaždiť, vytriediť a zrevidovať celé
naše dedičstvo duchovných piesní od stredovekých chorálov
po súčasnosť. Rozhodnutie pripadlo na sté výročie vydania
historicky 1.spevníka v slovenskej reči, Piesní Siónskych od
sestier Royových. Náš súčasne používaný Kresťanský spevník
bol vydaný po 15- ročnej náročnej práci nadšencov pod vedením Jána Rosu v roku 1969. Už v čase svojho vydania bol
predmetom záujmu pre svoju vyváženosť duchovného a hudobného obsahu a šírkou záberu bol inšpiračným zdrojom aj
pre ostatné Evanjelikálne cirkvi. Dodnes už 42 rokov tvorí základ hudobnej zložky našich bohoslužobných zhromaždení. Pri
všetkej úcte k práci predchodcov, je úlohou súčasnej Spevníkovej pracovnej skupiny uchovať overené hodnoty a rozšíriť
ich aj o najlepšie duchovné piesne súčasných autorov. Napísať
dobrú báseň nie je maličkosť. Ale zladiť slová básne či žalmu s
hudbou, je oveľa ťažšie. O tom vie najviac povedať jediná nemuzikantka skupiny, „veršotepka“ Janka Nagajová z Bardejova. A že je to naozaj tak, pre povzbudenie autorov napísal
inštruktívnu knižôčku „O duchovní písni“ už Ján Amos Komenský. Že chválospev, hymnus či chorál je neoddeliteľnou súčasťou bohoslužieb i burcujúcou výzvou, spájajúcou kresťanov
cez stáročia, ba i tisícročia, môžu potvrdiť už žalmy kráľa Dávida, Ambroziánsky chorál, Husitský chorál, i spomínané Siónske piesne,do ktorých sú častokrát implantované melodické
poklady ľudových piesní.
To, v akom stave sa nachádza hudobno- vokálna zložka
v našich zromaždeniach, nám stojí za zamyslenie. Viachlasný
zborový spev sa pomaly vytráca a zostáva doménou len v celocirkevnom spevokole EBEN-EZER vo vzdialenej Bratislave.
Na našich zhromaždeniach sa spieva jednohlasne. Počet piesní
zo spevníka, ktoré poznáme, je obmedzený našou neochotou
sa učiť. Z tých evidovaných 600 sme si ich osvojili ledva ak
100. Pochodovým a tanečným rytmom skladieb svedčí doprovod klavíra. Ale skladbám duchovno–meditatívnym, kde je
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melódia dôležitejšia ako rytmus, skôr sluší organový a husľový
doprovod. Organ, vzácny dar od bratov Holanďanov, síce máme, no nemá na ňom kto prevetrať píšťaly aspoň raz za týždeň, lebo väčšine klaviristov je organový zvuk a basové vibrácie vraj nepríjemné.
Aký nezastupiteľný je podiel sakrálnej hudby a piesne
ako spievanej modlitby na vytváraní atmosféry lásky a vzájomného porozumenia v našich zhromaždeniach netreba veľa
rozprávať. Pravdou je ale aj to, že vážne duchovné posolstvo
sa ťažko vprace do jednoduchého popevku, ako v úspešnej
pop-muzike. Náročnejším skladbám sa musíme prinútiť učiť,
lebo na prvé počutie sa zaspievať nedajú. Ako tak počúvam
ten náš spev, hádam ak jeden z desiatich nemá hlas k spevu,
ale žiaľ,snáď ani každý desiaty nie je ochotný poslúžiť svojím
hlasom vpredu na pódiu. K našej spoločnej škode sme o to
chudobnejší, keď zverené talenty nerozvíjame.
Veľa sa očakáva od nového spevníka, ktorý hádam o
pár rokov bude vydaný. Ja si na záver môjho „žalospevu“ len
dovolím pripomenúť, že o ten najdokonalejší hudobný nástroj,
ktorým je ľudský hlas, sa treba od útleho veku až po starobu
starať, aby nám nezhrdzavel a aby sme chodili do zhromaždenia nielen počúvať, ale aj aktívne spievať. Od kolísky po hrob
sa v slovenských chalupách i chrámoch spievalo, kým to v
panelákoch neprestalo. Dnes, keď nám to nikto nezakazuje, sa
patrí spievať nášmu Bohu na slávu i ľuďom v radosti či žiali na
povzbudenie.
Milan Motýľ
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Pašiový sprievod
V piatok 22.4.2011 sa v Košiciach uskutočnil už 17. ročník
ekumenického pašiového sprievodu. Nášmu mestu sa
v minulosti dostalo milosti začať s týmto ekumenickým podujatím ako prví na Slovensku. Dnes už majú Košice viacero
nasledovníkov: tohto roku sa na Veľký piatok uskutočnil ekumenický sprievod napr. aj v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach
a Humennom. Hoci mnohí to už berú ako samozrejmosť
a stratilo to peľ príťažlivej novinky (o čom, žiaľ, svedčí aj stále
mierne klesajúca účasť), je to niečo, za čo musíme byť veľmi
vďační. Cirkvi sa potrebujú k sebe blížiť, lebo to je úloha daná
im od Pána, aby svet mohol v Neho uveriť (J 17,21). Ak bude
medzi nimi nepriateľstvo či iba ostražitý odstup, nemáme svetu čo priniesť. Ďakujme teda za pekné vzťahy medzi cirkvami
a podporujme ich. Prežívame historicky jedinečný čas,
o ktorom nevieme, ako dlho potrvá.
Tohtoročná
téma
bola priam symbolická:
„Ukrižovaný zjednocuje“.
Z jednotlivých
kázní sme zistili, že
Ježiš môže zjednocovať
nielen tých, čo v Neho
veria, ale aj nedobrých
ľudí v zlom myslení
a zlých činoch, ako sa
stalo Pilátovi s Herodesom; že to pravé zjednotenie v Jeho krvi
prichádza v spoločnom
pokání; že Ježiš – večný Boh – túži po zjednotení a spoločenstve s
nami; že zjednotenie
tu na zemi sa musí
začínať na modlitbách
a pokračovať praktickými činmi; že naša
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jednota raz bude
dokonalá, lebo Boh
všetko pripravil.
Zvesť
o zjednotení má zaiste aj veľa ďalších
praktických
významov. Musíme zápasiť
o jednotu
v našich
rodinách,
v zbore
i v rámci
cirkvi. A nikde to nie
je jednoduché, lebo
naša stará prirodzenosť sa tomu bráni, chce si držať to svoje,
chce druhých premeniť na svoj obraz. Dajme sa teda zjednotiť
a každý deň znova zjednocovať v ukrižovanom Ježišovi. Áno,
bude nás to čosi stáť. Ale Jeho to stálo oveľa viac ako nás!
Ivan Žežula

Výlet na Veľkonočný pondelok
Keď sa povie Veľkonočný pondelok, ľudom sa vybavia vajíčka a oblievanie dievčat. Keď sa povie Veľkonočný pondelok,
nášmu zboru v Košiciach sa vybaví tradičný výlet. Ani tohto
roku sme nechceli opustiť tradíciu a vyrazili sme v počtu desiatich ľudí do prírody. Ako cieľ sme si stanovili jaskyňu
s krásnym názvom „Zlá džura“ pri Lipovciach (pri Branisku).
Z Lipoviec sa točila hore pekná asfaltová cesta medzi políčkami a lúkami, všade bolo plno zelene a kvetov na stromoch.
Počasie bolo ideálne, trošku slniečka, trošku vody z neba. Po
ceste sme obdivovali stáda ovečiek a jahniat. Ešte kúsok
chodníčka išiel lesom a boli sme na mieste.
Návšteva jaskyne bola pre odvážnych zážitkom, traja menej odvážni ostali vonku. Názov získala jaskyňa tým, že z hornej strany nie je vstupnú puklinu do poslednej chvíle vidieť,
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takže do nej často padali miestnym obyvateľom ovečky a iné
pasúce sa zvieratá, preto Zlá diera. Vnútri nie je veľmi veľká,
ale prístup sprievodcov je celkom iný ako v klasických jaskyniach. Návštevníci sú povzbudzovaní, aby si preliezli, čo sa dá,
zažijú absolútnu tmu a započúvajú sa do hudby jaskyne. Dvaja z nás, Marcel a Mirka, dokonca preliezli tzv. pôrodnou dierou, ktorá je taká úzka, že na začiatku ani neverili, že sa tým
dá prejsť. Získali tak právo oslavovať aj druhé narodeniny :–)
Bolo vidno, že jaskyňa sama aj okolie je obľúbeným miestom
prechádzok.
Keďže deň ešte nekončil, tak sme prírodu zamenili za kultúru a vydali sa do historického mesta Levoča (viď foto na
obálke). Dva razy sme obišli námestie, lebo sa nedalo bez
parkovacej karty zaparkovať v centre. Levoča je krásne mestečko s hradbami, výstavnými domami a pekným námestím.
Otvorená už bola len radnica, ktorá bola veľmi zaujímavá.
Radnica je pôvodne z 16. storočia, ale niekoľkokrát prestavaná. Drevená zasadacia miestnosť mestskej rady pôsobila príjemne. Bývalí mešťanostovia si dali namaľovať do tejto sály
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obraz rady s nápisom, že majú milovať spravodlivosť. Zišlo by
sa to aj tým dnešným... My ženy sme mali šťastie, mohli sme
obdivovať aj krásne fresky na dámskej toalete. Kostol sv. Jakuba so slávnym oltárom Majstra Pavla z Levoče, ktorý sa
celkovo rekonštruuje, bol celé sviatky zatvorený, takže nám
neostávalo nič iné, ako navštíviť Levoču ešte raz. Výlet sme
ukončili v cukrárni. Domov sme dorazili občerstvení a plní dojmov. Už sa tešíme na septembrový zborový výlet!
H. Žežulová

O súdení
súdení a žehnaní
Matúš 7, 1 - 2: Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým
súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané.
Na jeseň sme mali trojtýždenný seriál kázní na tému zákonníctva, čo ma motivovalo aj k môjmu zamysleniu, keďže tomuto vírusu, povedzme si úprimne, sa v menších spoločenstvách darí obzvlášť dobre. Predsa len si do svojich hrncov
vidíme lepšie.
Spomínam si na jednu príhodu, ktorá sa stala pred
rokmi, keď sme sa skoro celé naše pracovisko zúčastnili na
nejakom večierku. Jeden kolega si tam trochu vypil, nič vážne,
možno trošku viac, než bolo nevyhnutne nutné, ale jednoducho nič zlé sa nestalo. Preto na moje prekvapenie sa iný kolega o niekoľko dní nechal počuť, aký je ten prvý kolega alkoholik, opilec a pod. Šťastím bolo, že my ostatní sme ho, samozrejme, poznali a na ten jeho tzv. alkoholizmus sme mali svoj
názor. Ubehlo možno pár mesiacov a na inom večierku sa
ohnivou vodou a podstatne „statočnejšie“ posilnil práve ten
náš milovaný prokurátor a sudca v jednej osobe. Akosi zabudol, že aj palica hriechu má dva konce. Ako meral, tak mu
naspäť namerali a ešte dostal aj pridané. Pán Boh veľmi často
vystaví takýchto „horlivcov“ rovnakému pokušeniu ako pred
časom ich „odsúdenca“. Z pedagogického hľadiska je to veľmi
účinný postup.
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Pár otázok na zamyslenie. Kto sme, že si osobujeme
kompetencie, ktoré nám nepatria? Veď Boh odplatí, jemu
predsa patrí pomsta (R 12, 19). Sme nebodaj menší, či dokonca žiadni hriešnici ako tí druhí, že si obliekame sudcovský
talár a dotyčnému dávame najavo patričný dešpekt? Napr.
niekto má problémy s trávením a veľmi dobre vie, že nemôže
alkohol, aké veľké úsilie mu teda treba, aby odolal tomuto
pokušeniu? Keď je niekto bohatý a sýty, čo ho motivuje na
rozdiel od chudobného, aby nebodaj šiel kradnúť? Aké veľké
úsilie musí vynaložiť heterosexuál či asexuál, aby neskĺzol
k sodomii, resp. k smilneniu? Alebo sme vševedúci a poznáme
všetky okolnosti a tlaky, pod ktorými daný hriešnik, neraz len
domnelý hriešnik, konal tak, ako konal? Dokonca ani nedokonalé ľudské právo neuznáva samozvané súdnictvo, ale sa to
deje podľa presných predpisov
a pozná poľahčujúce
a priťažujúce okolnosti. Nesúdi hocikto, ale špeciálne vybraní
sudcovia.
Nemáme náhodou iné kompetencie a úlohy? Skúsme si
položiť otázku. Za koho bol veriaci ľud vyvolený? Čo tak kráľovské kňazstvo (1. Pt 2, 9)? Uvedomujeme si naše kompetencie z toho plynúce? Ktorá je jedna z hlavných úloh kňazov?
Čo tak žehnanie? Áno aj rozpoznávanie a rozlišovanie, ale
hlavne hriech od hriešnika, lebo oni nie sú jedno. Hriešnik je
obeťou vlastného hriechu, ale naopak to neplatí. K našim
kompetenciám patrí aj vďakyvzdanie. Sme dobre materiálne
zabezpečení? Tak ďakujme Pánu Bohu za to, lebo bez neho by
sme neboli, a dobrorečme a žehnajme aj tým druhým, aby aj
im sa lepšie darilo. Máte šťastnú rodinu? Tak ďakujte iba Pánu
Bohu, lebo za toto už vôbec nenesiete zásluhy, a doprajte aj
iným, ktorí také šťastie nemali, aby mohli žiť spokojným rodinným a osobným životom. Sme chránení od nejakého iného
hriechu? Ďakujme znovu Pánu Bohu, že neupadáme do pokušenia, a prosme, aby nás zachovával od všetkého zlého. Lebo
nezabúdajme, že keď iného súdime, odsudzujeme samých
seba (R 2, 1). Kto je bohatý, môže razom prísť o majetok,
zdanlivo spokojná rodina sa môže veľmi ľahko rozpadnúť a aj
ten alkohol môže časom zachutiť. Príkladov toho bolo už v
histórii veľa. Aj toto je odmena pre samozvaného sudcu.
J. Vaščák
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RADA:
...ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás
a budete mi svedkami v Jeruzaleme i po celom Judsku
i v Samárii až do poslednej končiny zeme.
Skutky1,8
ZASĽÚBENIE:
Kto verí v Syna, má večný život, ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva v ňom.
Ján 36,3
PROSBA:
Nie nám, Hospodine, nie nám, ale svojmu menu daj česť
pre svoju milosť a pravdu.
Žalm115,1
POUČENIE:
Lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred Bohom.
Lebo je napísané: On chytá múdrych v ich chytráctve.
I.Kor.3,19

Anketa: Zborové listy a ich význam
Niektorým členom nášho zboru sme kvôli lepšej orientácii
v ďalšej práci položili nasledujúcu otázku: Vidíte zmysel zborových listov? Ak áno, tak v čom? Tu sú ich odpovede.
Tvorba a vydávanie Zborových listov má zmysel. Jednak sú
zjednocujúcim prvkom spoločenstva zboru, síce len vtedy, ak
ich obsah a prispievatelia sú prijímaní. A jednak sú priestorom
pre písomné vyjadrenie tých účastníkov, ktorí sa iným spôsobom nepodieľajú v službe, ale predsa aj ich pohľady, či vnútorné prežívanie ich duchovného života chcú, napríklad, aj
týmto spôsobom sprostredkovať, či poslúžiť aj iným.
Ľ. Straka
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Zborové listy poskytujú dôležité a aktuálne informácie a servis
pre spoločenstvo Cirkvi bratskej v Košiciach. V prípade nutnosti redukcie rozsahu Zborových listov nie je nevyhnutné
publikovať prevzaté materiály.
D. Liška
Pre nás Zborové listy majú ten význam, že ich čítame od „A
do Z". Podávajú informácie o programe, ktorý sa má udiať v
zbore, a tiež informujú milým spôsobom o tom, čo sme už
prežili, čo prežili iné skupiny zboru, ako je mládež, deti a pod.
A radi si prečítame predložené články, dobré na rozmýšľanie,
a spoznávame, o čom a ako rozmýšľajú iní bratia a sestry. Aj
informácie a priblíženie nám kresťanskej či duchovnej literatúry vďačne prijímame. Zborové listy nám oživujú život zboru.
M. a Z. Havrilovci
Zmysel je podľa mňa informačný. Hlavne ako informácie, žeby
členovia zboru vedeli, čo sa v zbore deje.
B. Dudášová
Áno, vidím zmysel, je to určite veľmi dobrý prostriedok nato,
aby ľudia boli informovaní, čo sa týka toho, čo sa deje v zbore, no a takisto sú tam dobré články. Takže súhlasím, aby sa
Zborové listy naďalej vydávali.
M. Kuzma

Vtip na tento mesiac
Jeden internetovský:
Pýta sa hroch dinosaura:
„Už Ťa zapísal Noe do svojho zoznamu priateľov na Facebooku?“
„Nie, prečo?“ Znie rozpačito dinosaurova odpoveď.
Hroch na to: „Myslím, že máš problém.“
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Bardejovník
Správy s Bardejovskej
Tak, a mali sme ich znovu. Koho? Nuž nezvaných návštevníkov, už štvrtýkrát. Takto podobne vyzerala naša skladová búda v sobotu 9.4. Okrem hliníkového rebríka a inej zlodejskej „klasiky“ ako sekery, píly a kladivá
zmizli ešte aj plastové
stoličky, ktoré sme
mali pôvodne na Kováčskej a ktoré boli
práve odložené cez
zimu na Bardejovskej,
aby nám tu nezavadzali. Už „zavadzať“
nebudú... Frekvencia
vlámaní sa neustále
zvyšuje. Predtým si
vlamači tesne pred Vianocami chceli urobiť sviatky štedrejšími
na cudzí účet. Celková škoda za takéto „navštívenia“ dosahuje
už 400 Eur. Navyše vystupuje tu fakt, že profesionalita vlamačov stúpa. Už to nie je primitívne vybúranie steny búdy, ktorá
bola neustále posilňovaná, ale rovno prestrihnutie visiaceho
zámku (viď obrázok) špecializovaným náradím. Jednoducho si
sem niekto zvykol chodiť na hotové.
Všetko zlé je ale aj na niečo dobré. Po neustálom nesmelom prešľapovaní je zbor teraz už skutočne postavený
pred rozhodnutie, čo ďalej s Bardejovskou. Sme v situácii, keď
v búde nemôže zostať už pomaly ani motyka, veď pokapali
dokonca aj plastové stoličky. Bez skladového zázemia ale ďalšia správa a údržba pozemku je nemysliteľná. Bez ohľadu na
to, aká alternatíva zborového centra sa zvolí, je v zadnej prieluke medzi garážami plánovaná výstavba garáže, ktorá by na
začiatok mohla poslúžiť ako skladisko, nutné aj pre výstavbu
centra, ktoré by bolo omnoho lepšie zabezpečené ako búda
z vlnitého plechu. Okrem toho sa tento rok má priviesť na začiatok pozemku aj elektrina. Bez nej ako aj bez zdroja vody sú
možnosti činností na pozemku silne obmedzené. Avšak na
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celkovú elektrifikáciu pozemku
pre
potreby
výstavby
a prevádzky garáže je potrebné
vynaložiť
dodatočné
náklady,
keďže
pôvodne
plánovaná provizórna prípojka
nebude schopná zabezpečiť
takéto úlohy. Použitie provizórneho kábla už len vzhľadom
na
to,
že
kábel
budí
„najvďačnejšiu“ pozornosť nezvaných
živlov
a prípadné
ďalšie bezpečnostné riziká, nie
je
riešením.
Navyše
sa
finančne tým prakticky nič
neušetrí, lebo aj tak sa to raz
bude musieť urobiť.
Otázka teda znie: „Ideme teraz do toho, zjednotíme sa a vybudujeme tú garáž spolu s elektrifikáciou?“
Áno, chce to 3+1 veci: peniaze, čas a svaly, avšak predovšetkým pre vec zapálené srdce. V Písme sa píše: „Neboj sa, len
ver!“ (Mk 5, 36). Keď sa Jairos nebál a šiel, hoci jeho dcéra
bola vlastne už mŕtva, mali by sme sa my báť, či sa nám nepodarí vybudovať nejakú garáž, ak budeme mať ochotné
a veriace srdcia? Ak nebudeme schopní akcie v malom, tak
potom budeme schopní si napríklad vybudovať nové centrum?
J. Vaščák
P.S.: Aby sme nezostali iba pri nariekaní. Na potešenie máme
aj ďalšiu správu, a to, že sa uskutočnila jarná výsadba okrasných drevín a že podľa všetkého výsadba z minulého roku túto
zimu prečkala bez ujmy. Nech aj takéto zdanlivé maličkosti
nám slúžia na povzbudenie nášho ducha.
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Staršovstvo informuje
Členská schôdza s voľbou staršovstva by sa mala uskutočniť 12.6. o 15:30.
Staršovstvo pripraví pre členskú schôdzu niekoľko variantov

návrhov

usporiadania

lavíc/stoličiek

v modlitebni.
V priebehu jari by malo dôjsť k výmene posledného
okna v byte kazateľa.
Bol dohodnutý seriál 3 nedeľných večerov o nesení
evanjelia, ktorý pripravia br. Lesondak a br. Talley.
10.-11.9.2011 by sa mal uskutočniť zájazd spevokolu
Effatha z českej časti CB na východné Slovensko.
Zo stretnutia vs. staršovstiev vyplynula hlavne možnosť využitia Waderovej nadácie pre stavbu modlitebne.
19.-21.5. sa uskutoční česko-slovenská konferencia CB
v Bratislave. Delegátmi za náš zbor sú brat kazateľ, br.
Kaleja (obidve časti) a br. Klein (slov. časť).

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 23.5.2011.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: J. Vaščák, br. kaz. Halža, I. Žežula, D. Klincková, K. Motýľová,
M. Motýľ, M. Bielik (jazyková korektúra), 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
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úžitok
voľby do staršovstva zboru
konferencie CB v Bratislave
starších bratov a sestry a chorých
evanjelizačnú a svedeckú službu
Vítkovce
nezamestnaných
misiu doma a v zahraničí
rodiny, za výchovu deti v duchu evanjelia
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Program
Program na mesiac máj
1.

Ne

2.
5.
6.

Po
Št
Pi

8.

Ne

9. Po
12. Št
13. Pi
15. Ne
16.
19.
20.
21
22.
23
26.
27.

Po
Št
Pi
So
Ne
Po
Št
Pi

29. Ne
30 Po
2.6. Št
5.6. Ne

10.00 Zhromaždenie /br. M. Liška, kaz. R. Betina/
18.00 Modlitby
17.30 Mládež
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža /
18.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaždenie /br. D. Kein, br. J. Talley/
18.00 Ako žiť evanjelium /J. Lesondak, J. Talley/
17.00 Michaľany
17.30 Mládež
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
18.00 Staršovstvo
10.00 Zhromaždenie /br. F. Kaleja, kaz. P. Halža/
16 00 Stretnutie rodín
17.30 Mládež
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Konferencia CB v Bratislave
Konferencia CB v Bratislave
10.00 Zhromaždenie /br. M. Petrejčík, br. M. Bielik/
17.30 Mládež
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
18.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaždenie /br. M. Havrila; kaz. P. Halža/
17.00 Vítkovce
17.30 Mládež
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. J. Vaščák; kaz. P. Halža/,
Večera Pánova
18.00 Modlitby
Zmena programu vyhradená.
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