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Slovo na tento mesiac
„Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva.“
Mt 5,7
Človek v ťažkostiach hľadá súcit a pomoc... . Najmä, ak si je
vedomý toho, že vlastné ťažkosti a problémy sú dôsledkom
neprávostí pred Bohom. Vtedy začne hľadať odpustenie
a milosrdnú pomoc.
Z výroku Pána Ježiša sa nám na prvý pohľad javí, že milosrdenstvo by bolo len dôsledkom našej vlastnej ochoty byť milosrdný.
Ako to vlastne je? Ku komu máme byt milosrdní? Ježiš
nám tu nenaznačuje, ku komu máme byť milosrdní. Týka sa to
azda ľudí nešťastných, hladných, nemocných, ľudí na okraji
spoločnosti či postihnutých, ku ktorým Ježiš sám preukazoval
milosrdenstvo? Alebo či ide o tých, ktorí nám ukrivdili, kde
spravodlivosť volá po treste a milosrdenstvo volá po odpustení? Ježiš tu predovšetkým hovorí o charaktere svojich učeníkov, ktorí majú šíriť vplyv jeho ducha v tomto svete, lebo náš
Boh je milosrdný.
Čo je však milosrdenstvo? V Písme sa stretávame s pojmom
milosť (charis) a milosrdenstvo (eleos). „Milosť sa díva na
hriech ako celok, milosrdenstvo hľadí najmä na hrozné následky hriechu.“ /M.L.Jones/ V milosrdenstve ide o ľútosť
a pomoc v utrpení z následkov hriechu. Takéto milosrdenstvo
môžu prejavovať len tí, ktorí vo svojom živote prežili Božie
milosrdenstvo. Tí, ktorí poznali a prežívajú skutočnosť predchádzajúcich blahoslavenstiev.. Sú to tí, ktorí poznali svoju
duchovnú chudobu, plač nad vlastným previnením voči Bohu a
hľadajú Božie ospravedlnenie. Títo sú potom aj zaviazaní pre
lásku Božiu takto konať, aby v milosrdenstve voči iným prežívali naplnenie a dosvedčovanie toho Božieho milosrdenstva.
Nech nám Pán dá milosť k takémuto jednaniu pod vedením
Ducha Svätého.
Váš brat kazateľ
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Prečo kandidujem do staršovstva?
V súvislosti s tým, že bratia v týchto dňoch prijali kandidatúru do nadchádzajúcich volieb Staršovstva CB Košice,
sme ich poprosili, aby odpovedali na nasledujúce 2 otázky:
1. Prečo si prijal kandidatúru do volieb staršovstva?
2. V prípade úspešného zvolenia, ktorá oblasť by bola Tebe
najbližšou, v ktorej by si si vedel predstaviť svoju pôsobnosť?
Miroslav Bielik:
1. Bol som definitívne rozhodnutý, že do nového staršovstva
už kandidovať nebudem. Keď som však ako člen volebnej komisie videl, ako sa celá záležitosť vyvíja a najmä, keď jeden z
nádejných kandidátov odstúpil, okamžite som kandidatúru
prijal. K tomuto zboru mám vybudovaný nejaký vzťah pred
Pánom, preto mi nie je jedno, ako sa v ňom záležitosti vyvíjajú a dejú.
2. Každý vie, kde som sa pohyboval v ostatnom volebnom
období najviac. Myslím, že to je parketa, na ktorej by som
chcel aj naďalej zotrvať.
Ján Vaščák:
1. Do života tohto zboru sa s jednou prestávkou zapájam šesť
rokov. Bolo to v čase, keď som po veľmi hlbokom sklamaní
z pomerov v predošlom zbore nevidel iné východisko ako odchod. Vlastne som už ani neveril, žeby som v našom meste
ešte našiel nejaké úprimné spoločenstvo veriacich a som veľmi
rád, že väčšina členov tohto zboru ma s láskou prijala
a umožnila sa zaradiť do jeho života, čo sa napr. prejavilo
možnosťou pracovať v redakčnej rade našich Zborových listov.
Nad svojou kandidatúrou som pôvodne neuvažoval už len
z dôvodu, že nespĺňam kritérium dĺžky riadneho členstva. Preto bolo pre mňa obzvlášť veľkou cťou, keď som bol oslovený
viacerými členmi zboru a napokon aj volebnou komisiou, že je
do mňa vkladaná taká veľká dôvera. To je záväzok,
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od ktorého by človek nemal utekať, ale s pomocou Božou ho
prijať a konať všetko, čo je v jeho silách a možnostiach
v rámci jeho obdarovaní. Súc si vedomý svojich nedostatkov
a ľudskej slabosti, preto prosím Hospodina, aby členovia nášho zboru volili práve tak, ako je to Jeho vôľa.
2. Úlohy staršieho sú dvojakého druhu – duchovného
a praktického, pričom sa tieto neraz silne prelínajú. Po stránke
duchovnej by som chcel napomáhať stmeľovaniu nášho zboru,
aby sa zbližovali a otvárali medziľudské vzťahy v duchu lásky
(1. Korintským 13) a aby sme boli duchovne jednotní (Filipským 2, 1-4), nakoľko tam vidím veľké rezervy. Taktiež by
som chcel napomôcť zbližovaniu vzťahov zboru a staršovstva
a napomáhať
väčšej
komunikácii,
aby
nedochádzalo
k vzájomnému odcudzeniu a v prípade potreby spolu s bratmi
staršími aj ochraňovať zbor navonok. Čo sa praktickej služby
týka, nemal by som sa ani veľmi vymedzovať, ale prijímať
všetko to, čo bude potrebné spraviť. Avšak poznajúc svoje
schopnosti vidím snáď ich najlepšie uplatnenie napr.
v organizačných otázkach týkajúcich sa Bardejovskej, ale aj
ako človek, ktorému práca so slovom nie je cudzia, čiže práca
v skupinkách, či medzizborových aktivitách.
Daniel Klein:
1. Bol som oslovený a od prvého momentu som si uvedomoval
vážnosť a zodpovednosť tohto rozhodnutia. Už raz (zhruba
pred 5-6 rokmi) som takúto výzvu odmietol, pretože som sa
vnútorne necítil pripravený. Tentoraz som však výzvu vnímal
úplne ináč a veľmi som sa modlil a prosil Boha, aby mi ukázal
správne rozhodnutie. Moje rozhodnutie je výsledkom mnohých
modlitieb a túžby pracovať pre Neho a pre cirkev.
2. Vzhľadom na to, že už niekoľko rokov som súčasťou mládežníckeho tímu, tak je to asi táto oblasť.
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Ivan Žežula:
1. Pracovať v zbore považujem za prirodzené. Pozvanie do
služby sa bez
vážnych dôvodov neodmieta.
2. Mládež a rodiny.
František Kaleja:
1. Pôvodne som skutočne nezamýšľal kandidovať do staršovstva, lebo som sa cítil už dosť unavený a domnieval som sa,
že štafetu zodpovednosti by už mohli prevziať aj iní, mladší
bratia. Lenže situácia, ktorá sa vyvinula v súvislosti s tvorbou
kandidátky, ukázala, že pre mnohých, ktorí by inak mohli spĺňať kritériá požadované pre voľbu do staršovstva, je toto
bremeno dosť obtiažne. Vychádzajúc z daného stavu som sa
preto rozhodol, že do ďalšieho volebného obdobia budem kandidovať. Služba Bohu a bratom a sestrám sa neodmieta – toto
je moje krédo.
2. Myslím si, že v prípade zvolenia by som aj naďalej využíval
svoje odborné znalosti a doposiaľ získané skúsenosti z práce
v staršovstve pre budovanie duchovného domu v našom zbore
zvestovanie Ježiša Krista nielen zmŕtvychvstalého, ale aj zomierajúceho na Golgotskom kríži.
D. Klincková

Rada:
„Strež svoju nohu, keď ideš do domu Božieho a pristúp,
aby si počul, lebo to je lepšie, ako keď blázni dávajú obeť,
pretože nevedia ničoho, čo by činili zlé.“
Kaz.5,1
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Nezabudnime na nevšedné udalosti
Je to už viac ako sedem rokov, čo našu verejnosť
v priamom prenose vzrušila správa od samotného vtedajšieho
ministra vnútra Palka, ktorý cez médiá dramaticky ohlasoval
úspešný úlovok v sieti spravodlivosti, prichytenie námestníka
primátora druhého najväčšieho mesta Košice, JUDr. Eugena
Čuňa a spol. pri preberaní časti z 18 miliónového údajného
úplatku, ktorú „jeho“ ľudia odkryli za pomoci samozvaného
provokatéra a v poslednej fáze za pomoci kukláčov. Okrem
Eugena Č. bol spoluobvinený aj ďalší bezúhonný občan
a paradoxne aj bývalý poslanec parlamentu, erudovaný právnik, ktorý prvé roky výrazne napomáhal formovaniu prvých
porevolučných zmien v našej judikatúre. Všetci traja museli
odtrpieť 8 mesiacov vyšetrovacej väzby, prerušiť svoje zamestnanie a niesť následky verejného potupenia, lebo prezumpciu neviny nerešpektovali opakovane ani vtedajší minister Palko, ani minister spravodlivosti Lipšic. Rodiny obvinených
ostali šokované, bezmocné a bez živiteľov.
V auguste roku 2003 Ústavný súd dal za pravdu ich žalobe, že
po 6 mesiacoch nie sú dôvody na ich vyšetrovaciu väzbu, ale
akosi „nedopatrením“ sa tento verdikt natiahol až do prvých
novembrových dní. Odvtedy na ďalších sedem rokov sa tiahla
celá séria nekonečných pojednávaní, dokazovaní, znaleckých
posudkov, odvolávaní. Traja obvinení, oproti jedinému, dnes
aj súdne potvrdenému falošnému svedkovi, paradoxne aj
momentálne vo výkone trestu, ktorý zamestnával Špeciálnu
prokuratúru a súd tvrdením, že preberané peniaze boli úplatok
a nie na základe vzájomnej zmluvy a neskoršieho uznania
dlhu z jeho strany, časťou oprávnenej odmeny za zdokladovanú vykonanú prácu. Je pikantné, že v príprave „záťahu“ figurovali aj známe tváre žurnalistiky, Štefan Hríb a Schutz, ktorí
sprostredkovali ministrovi kompromitujúce informácie proti
obžalovaným. Takýto falošne vyfabrikovaný proces zamestnával cez médiá výdatne spoločnosť viac ako celých sedem rokov
a doposiaľ sa nenašiel ani jeden novinár, ktorý by nazrel pod
povrch, okrem podsúvaných a manipulovaných účelových
správ, biedy našej celej demokratickej poprevratovej skutočnosti, účelových manipulácií, politických špinavostí
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a hanebného
stavu
justície.
Oslobodzujúci
rozsudok
z májových dní t.r. odznel s minimálnou publicitou, veľmi potichučky, samozrejme, aby sa neozvali otázniky nad pravým
stavom vecí. Priami aktéri dovtedy čelili dlhoročnému stresu
a prakticky boli vyradení z verejného života, zároveň nesúc aj
nemalé finančné náklady z procesom.
Toľko veľmi stručne vonkajšie fakty. Náš zbor CB Košice však bol obdarovaný aj vzácnou skúsenosťou a duchovne
niesol spoluúčasť s naším dnešným spolubratom Eugenom
Čuňom.
V prvých mesiacoch po prekvapivom uväznení sa skupina blízkych priateľov obžalovaných snažila občianskou iniciatívou a nesúhlasnými podpismi pod petíciou upozorniť na nezákonnosti okolo procesu. Boli oslovení aj niektorí naši členovia zboru, ktorí len sprostredkovane mohli posudzovať osobu
brata Eugena. Po kratšom váhaní sa dokázali pripojiť. No najprekvapivejšie sa zachoval brat kazateľ, ktorý po nesmelom
oslovení rád prekonal všetky administratívne prekážky a začal
navštevovať ako duchovný vo väzení obžalovaného. O tom, čo
sa odohráva za múrmi väzenia, koľko je tam naakumulovaného vzdoru, nenávisti, beznádeje a zúfalstva, by mohli svedčiť
len väzni. V takom stave bol aj náš brat. Dovtedy síce nepopieral Pána Boha, ale nenavštevoval žiadne kresťanské spoločenstvo.
Výsledkom
niekoľkomesačného
svedčenia
a vzájomných rozhovorov s bratom kazateľom P. Halžom nad
Písmom, v tom nehostinnom, drsnom a naskrz obmedzujúcom
prostredí ciel bolo nefalšované pokánie a obrátenie brata Eugena Čuňa.
Zvyšok väzby, ako neskoršie rozprával brat, už bol vo
väzení celkom iný. Vnútorne sa dokázal upokojiť, nevnímal tak
skľučujúco vo väzení neuveriteľne pomaly plynúce dni, neobťažovala ho prítomnosť všelijakých prejavov spoluväzňov
a celý čas využil na čítanie Biblie. Zmenu jeho vnútorného
obratu však nemohli úplne pochopiť jeho deti, ktoré na základe jeho listov rodine, kde sa s nimi snažil podeliť o svoje obrátenie, prejavili obavu, či ich otec po návrate, nevstúpi do kláštora!
Po uplynutí vyšetrovacej väzby, brata Eugena sme už mali
pravidelne v zhromaždení a po uplynutí prípravného času sa
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stal aj naším členom CB. Pán nám dal príležitosť, že sme mohli
na modlitebných chvíľach predkladať celú situáciu neistoty
a neskoršie rozsudku prvostupňového súdu s verdiktom na
stratu slobody 6 rokov + peňažný trest, vo viere
v oslobodenie, na nášho Pána. Spoločne sme niesli obavy
z nespravodlivosti a proti zdanlivej svetskej bezmocnosti. Pred
každým pojednávaním sme sa obracali v prosbách, aby sám
Pán stál po boku obžalovaného a aby on obstál aj so zdravím.
Dnes vieme, že mnohé modlitby sa niesli aj cez naše rodiny
a známych aj v iných zboroch a rodinách po celej vlasti a
v Čechách. Vďaka, Pane, za vieru, hoci niekedy slabučkú, že
modlitby nie sú márne!
Oslobodzujúci rozsudok je nielen veľkou radosťou
z výsledku po dlhých rokoch, ale vnímame ho aj s veľkou
vďačnosťou Pánovi. Keď už sa zdalo, že spravodlivosť bude
stáť v kúte, napriek všetkým mediálnym tlakom, mohli sme sa
stať svedkami neuveriteľného obratu. Ten najväčší sa ale udial
v osobnej rovine brata Eugena. To, čo vyzeralo na začiatku
ako totálne spoločenské zmarenie jedného človeka, sa ukázalo
časom ako jeho víťazstvo na ceste za spásou. Smeli sme sa
stať z Božej milosti svedkami zázraku.
Ak ešte dožijeme nejaký čas a iné udalosti prekryjú
dnešné dni, nezabúdajme na túto epizódu zo života nášho
zboru. S vďakou spomínajme. Rozprávajme to aj naším deťom, ako sme sa stali priamymi svedkami nevšednej cesty
viery. Rozprávajme tento príbeh aj preto, aby sme ostražito
posudzovali predkladané udalosti a nepodľahli výkladom, ktoré sa zaklínajú demokraciou, vyzerajú tak pravdivo, ale
v konečnom dôsledku sú preniknuté hriechom svetskej neprávosti.
D. Klincková

Prosba:
„Hľa, praješ si pravdu
v skrytom mi daj znať múdrosť.“

vo

vnútornostiach.

A tedy

Žalm 51,8
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Jeden nevšedný zážitok z vlaku
Iba pred pár dňami som mal veľmi zvláštny zážitok.
Vracal som sa domov zo služobnej cesty. Keďže toho bolo ešte
veľa čo vybaviť, tak som vytiahol notebook a pohrúžil sa do
svojich starostí, nevšímajúc si vedľa sediacu staršiu pani. Na
jednej stanici nastúpila do kupé ešte jedna žena stredného
veku. Predsa ma len zo svojich myšlienok vytrhla jej poriadne
dolámaná východniarska nemčina, keď svojmu priateľovi cez
okno ešte odkazovala „File grúse fur XY...“. Na nástupišti stál
jeden už prešedivelý, až naivne dobrácky vyzerajúci Nemec.
V jeho tvári bolo ale vidieť mnohé zrejmé osobné sklamania
a bolesti, cez ktoré musel prejsť, až na Slovensko, kde možno
hľadal to konečné šťastie v niektorej z našich diev. Ešte chvíľku švitorili ako zamilovaní stredoškoláci a vlak sa pohol. Žena
po chvíľke si sadla a jej predtým žiarivý výzor sa zmenil na
tvár typickú pre človeka, ktorý napr. sústredene počíta, či rieši
nejakú zložitú úlohu. Nevdojak to vo mne vyvolalo dojem, že
sa jedná o „zlatokopku“. Veď takých som už videl toľko...
Vlak si to medzitým šinie ďalej a len podvedome občas
počujem od staršej pani tiché opakovanie slovka amen.
V ušiach má slúchadlá a asi niečo počúva. Žeby kresťanka?
Bolo by to milé, aj keď dosť málo pravdepodobné stretnutie.
Nežehná sa, iba opakuje to známe amen. Žeby dokonca evanjelikálka? Oblečením a účesom by tomu aj nasvedčovala. Zakrátko sa pustí do reči s našou hľadačkou vzácnych kovov,
napr. o kvetinách a potom to začalo. Ak si niekto myslí, že sa
z nej vykľula nebodaj príslušníčka pomocných zborov gedeonitov a už tasí malú Bibliu, žiaľ, až taký happy end to nemalo, aj
keď to vyzeralo najsamprv nádejne. Hovorí o tom, že Pán hľadá svoje dietky a zhromažďuje ich zo všetkých denominácií, že
nie príslušnosť k nejakej ľudskej cirkvi, ale tej Ježišovej je
zárukou spásy. Už som sa chystal, že sa pridám do dueta...
V tom ale prešla na náuku o tom, že deti sa nemajú vôbec
krstiť. Dodala, že ide o satanov krst. Uvedomil som si, že moja
snaha o nejakú diskusiu stratila akýkoľvek zmysel. Moje už
vážne upozornenie, že prekrúca Písmo a nech si na to dáva
pozor, vyznelo ešte menej ako ten príslovečný hrach hodený
na stenu.
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Konečne tá dáma vystúpila a v kupé zavládlo hojivé ticho. Po chvíľke som sa osmelil a poprosil spolucestujúcu, či by
mi nepožičala materiál, čo dostala od horlivej (skôr horľavej)
„misionárky“ a trochu som si na počítači zagooglil. Na jej
otázku, či ide o sektu (tzv. branhamisti), som musel súhlasne
prikývnuť hlavou. Bolo mi z toho smutno. Aj keď hľadači pokladov v peňaženkách iných nepatria väčšinou aj k hľadačom
Božích pokladov, priam sa to vylučuje, ale predsa za pokus by
to stálo, veď poznáme príbeh o žene hriešnici (Lukáš 7. kapitola). Bol by to aj krásny pocit, že bratov a sestier v Krista na
svete nie je ešte tak málo a že vedia spolu poslúžiť aj v takých
nečakaných situáciách. Nestalo sa, ba naopak, musel som sa
postaviť proti výrokom bludných učení a predstáv, a tým
vlastne odhaliť aj tú nepeknú stránku kresťanstva pred telesným človekom tohto sveta. Toto bolo najviac zarmucujúce.
Evokuje to otázku: „Čo s tým?“ Budeme si naše poznanie Boha nechávať iba pre seba a budeme sa tváriť v civilnom živote
neutrálne a politicky korektne, alebo sa zasadíme za šírenie
Božieho slova a pravdy? Bludári a sektári nemajú s tým problém. Prečo by sme ho mali mať my?
Ján Vaščák

Luk. 15,7
„Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným
hriešnikom, činiacim pokánie...“

10
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Anna Žežulová

Oblaka

Stříbrné šediny hlavy země
koloběh světa provázejí
Nekončí pulzy okamžiků
Zkušenost stárne
jen síla myšlenek vchází do života
Zastavte pro mne
okamžik okamžiků
Je vzácné stát
a držet se Boží ruky
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Národnostná
Národnostná politika zasahuje aj
do vzťa
vzťahov v Reformovanej cirkvi
Pred 2 rokmi vznikla Maďarská reformovaná cirkev s cieľom
pospájať kalvínov z bývalého územia Uhorska. Dnes do nej patria
reformovaní kresťania z Maďarska, Srbska, Slovinska, Rumunska a
Podkarpatska. Slovenskí kalvíni prístup k tejto zastrešujúcej organizácii vtedy zametli. Z celkového poču110 tisíc veriacich v SR sa štvrtina, teda 28 000 veriacich hlási k slovenskej národnosti. V máji tohto roku predstavitelia vedenia cirkvi, bez diskusie so slovenskými
zástupcami v cirkvi, pristúpili k zjednoteniu s Maďarskou reformovanou cirkvou.
Zástupca biskupa za slovenskú časť Marián Hamari vyhlásil,
že kresťanská cirkev sa nedá budovať na etnických základoch a že
takýto prístup prináša len rozkol. Spomínaná ústava Maďarskej reformovanej cirkvi uvádza, že zjednocuje maďarských veriacich na
národnom principe s odvolaním na „trianonský mierový diktát“, ktorý
údajne násilým rozdelil veriacich v Karpatskej kotline, s čím podľa
objektívnych skutočností nemožno súhlasiť. Ďalej uviedol, že Reformovaná cirkev je registrovaná v SR a tento fakt jej zaručuje slobodný rozvoj a súčasťou jej existencie je aj štátna finančná podpora.
Vlani takto získala takmer 2 mil eur. Ak v júni v Temešvári na konvente bude prijaté zjednotenie s Maďarskou reformovanou cirkvou,
príde o svoju právnu nezávislosť na našom území a bude len pobočkou Maďarskej reformovanej cirkvi. V tejto súvislosti požiadali o prerokovanie tejto situácie na Ministerstve kultúry SR, lebo otázka súvisí
okrem iného aj s právoplatnosťou cirkevných úkonov, ktoré vykonáva
v mene Slovenskej republiky, v súlade s našimi zákonmi.
Toľko posledné udalosti, ktorých detaily a interpretáciu môžu
oba tábory vidieť odlišne. Navonok však kresťanské společenstvo, ak
nenájde riešenie v duchu Písma - príkazu vzájomnej lásky Kristovej,
podľahne primitivným dôvodom sporu a nechá sa vtiahnuť do nezmyselného zápasu s nádychom nacionalizmu, vydá škodlivé svedectvo
pre okolitý kresťanský a aj sekulárny svet. Víťazom bude len jeden.
Večitý zvodca ľudskej náchylnosti k hriechu. Dúfajme a prosme aj my
Pána, aby sa naši spolubratia vo viere zastavili a napravili doterajšie
kroky tak, aby im neostali trvalé jazvy na ceste viery.
D. Klincková
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Bardejovník
Správy z Bardejovskej
Dňa 7.5. 2011 sa uskutočnila na pozemku brigáda, ktorej účelom bolo pokračovanie v čistení pozemku od odpadkov
a koreňov vypílených stromov, neraz rašiacich priamo z asfaltu. Ako vidno, kadejakých kusov pokrúteného dreva sa zase
nahromadilo. Okrem toho boli dočisťované od nánosov hliny
zvyšné asfaltové plochy. Terénnych prác je ešte mnoho
a preto každá ruka je vítaná, či už pri zbere rôznych priviatych
odpadkov alebo pre fyzicky zdatnejších rôzne drevorubačské
aktivity. Napr. mládež by sa vedela určite dobre zrealizovať
a možno by stálo za pokus urobiť si občas stretko priamo na
pozemku. Navyše, pred nami stojí znovu otázka kosenia dnes
už predsa len značne skultivovaných plôch.
Ján Vaščák

Zasľúbenie:
„Ten, kto sa zľutováva nad chudobným, požičiava Hospodinovi a on mu odplatí jeho dobrodenie.“
Prísl.19,17
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Staršovstvo informuje
Staršovstvo s vďakou prijalo ďalší sponzorský príspevok pre prácu br. Kušnierika vo Vítkovciach.
Encyclopedia Britannica, ktorá v našom zbore nebola
využívaná, bola darovaná Štátnej vedeckej knižnici.
Tohtoročný zborový výlet sa uskutoční 17.-19.6. v Mníchovskom potoku pri Bardejove.
Diakonia
v horskom

CB

pozýva

hoteli

seniorov

Remata

pri

na

spoločný

Handlovej

pobyt

v termíne

26.6.-2.7.2011.
Tábor pre deti zboru a ich priateľov by sa mal uskutočniť v Hermanovciach n./T. od 16.8. do 21.8.2011.
V doplňujúcich voľbách do RCB na miesto br. kaz. Daniela Jurču, ktorý prešiel do českej časti CB, bol Konferenciou CB zvolený br. kaz. Martin Jurčo.
Rádio 7 – TWR vzhľadom k príprave pozemného vysielania v ďalších mestách na Slovensku hľadá pravidelných prispievateľov.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 21.6.2011.
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 požehnanie všetkých stretnutí v zbore
Za voľby do staršovstva
Za členskú schôdzu
Za záchranu a duchovnú pomoc naším blížnym a potrebným
Za misiu domácu a zahraničnú
Za zborový výlet
Za chorých medzi nami
Za požehnanie práce vo Vítkovciach
Za projekt Bardejovská
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Program
Program na mesiac jún
2.

Št

5.

Ne

6.
9.
10.

Po
Št
Pi

12.

Ne

13.
16.
17.
18.

Po
Št
Pi
So

19.

Ne

20.
23.

Po
Št

26.

Ne

27.
30.

Po
Št

3.7

Ne

18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie a VP /br. M. Kuzma, kaz.
P. Halža/
18.00 Modlitby
17.30 Mládež
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
18.00Zborová biblická škola
10.00 Zhromaždenie /br. J. Vaščák, kaz. P.
Halža/
15.30 Členská schôdza
17.30 Mládež
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Zborový výlet
Zborový výlet
10.00 Zhromaždenie /br. M. Bielik/
Zborový výlet
17.30 Mládež
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. M. Madáč, kaz. P.
Halža/
17.00 Vítkovce
17.30 Mládež
18.15 Biblická hodina /br. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie a VP /br. I. Žežula, kaz.
P. Halža/
18.00 Modlitby
Zmena programu vyhradená.
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