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Slovo na tento mesiac
„A buďte vďační.“
Kol 3,15
Keď stojíme pod touto výzvou, klaďme si otázku: „Ale za čo
to máme byť vďační?“ Klaďme si ju o to viac, keď sme neustále obklopovaní nespokojnosťou a šomraním ľudí
na veci okolo nás,
v nasej spoločnosti, ale aj v medzi nami kresťanmi. Iste, to neznamená hovoriť zlému, že je dobré a dobrému zlé, alebo hriech s
ľahkosťou ospravedlňovať a prikrývať. V takomto prípade by nám
bolo beda, ako hovorí prorok Izaiáš v 5,20. Táto výzva je adresovaná ľuďom, ktorí sa z Božej milosti a lásky, skrze kríž Kristov, dostali
do výnimočného a jedinečného postavenia pred Bohom a sú oslovovaní: „Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní,...“ (Kol 3,12).
Ide
o vďačnosť, ktorá vyplýva z postavenia viery pred Bohom v Kristovi.
Len v tomto postavení viery nadobúdame to pravdivé svetlo vnímania všetkého v našom živote. Takto sa mám otvára priestor poznania,
za čo všetko máme a smieme byť vďační. Slová Žalmu 103 môžu
naplniť naše srdce piesňou vďačnosti nášmu Bohu v Kristovi. Môžeme
tak prežívať zvláštne Božie požehnanie vyjadrené v R 8,28 „Vieme,
že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní
podľa jeho predsavzatia“.
V tomto mesiaci si chceme vďačné pripomenúť aj to, že
mohol byť v Košiciach otvorený zborový dom, že vznikol samostatný
zbor, k nášmu duchovnému budovaniu sa v láske a na pravde evanjelia.
Chceme vyjadrovať aj vďačnosť za dostatok každodenného
chleba, veď mnohí ho v takej miere nemajú, Za to, že aj napriek
ľudskej pýche a rebélii voči Bohu, Boh vo svojom milosrdenstve dáva
úrodu na našich poliach a záhradách.
Tiež nechceme zabúdať na reformačný zápas v dejinách a na
verných Božích svedkov, ktorí niesli evanjelium a prinášali obete, aby
pravda evanjelia zostávala živá skrze Ducha Svätého, a to aj napriek
húževnatosti satanského odporu, znevažovania a popierania živého
a pravdivého Boha, ktorý v Ježišovi Kristovi
hľadá strateného
a blúdiaceho človeka.
Dajme sa, bratia a sestry, vytrhnúť z našich stereotypov
myslenia a nechajme svoje srdcia naplniť Duchom pravdy a lásky
k vďačnosti. Veď máme k tomu tak mnoho dôvodov.
Váš brat kazateľ

2

Zborové listy 10 / 2011

Misionárske aktuality
Boli sme požiadaní, aby sme stručne informovali
o našich aktivitách a poslaní tu na Slovensku. Naším cieľom je
pracovať na prinášaní úžasnej milosti evanjelia svetu i cirkvi.
Sme presvedčení, že najúčinnejšie sa to uskutočňuje prostredníctvom vzťahov. Trávime veľa času investovaním do
vzťahov, o ktorých dúfame, že budú podporovať Kristovu vec,
či už v rámci cirkvi alebo mimo nej. Ak sa pravdy evanjelia
prejavujú v každodennom živote, je to silným nástrojom
v Božích rukách. Život, v ktorom sú každý deň naše zámery
vedome formované evanjeliom (mohli by sme hovoriť o „evanjeliovej zámerovosti“), vedie k najrôznejším príležitostiam k
rozvíjaniu vzťahov. Sme presvedčení, že všetci veriaci by mali
žiť v svojej komunite ako veriaci s týmto prístupom (nevidiac
už nikoho a nič zo „svetského pohľadu“, 2K. 5, 16) a stále ho
rozvíjať, ak chcú vidieť, ako sa ľudia obracajú a rastú nové
zbory.
V Košiciach sme od začiatku decembra 2010. Pán Boh nám
daroval v minulých mesiacoch o. i. tieto príležitosti:
I. doučovanie detí i dospelých v angličtine v našej
miestnej základnej škole,
II. dobrovoľnícka činnosť v rámci kultúrnych podujatí
mesta (napr. „Košice 2013“),
III. navštevovanie Rómov v košickej osade Demeter
a pomoc deťom jednej rodiny pri výučbe angličtiny,
IV. poskytovanie ošatenia a vody celom rade rómskych
rodín, ktoré boli vysťahované po požiari, ktorý v osade
vypukol,
V. pomoc Cirkvi bratskej v Košiciach so službou jej
bratom a sestrám vo Vítkovciach,
VI. využívanie
hrnčiarstva
na
vyučovanie
o Božej
zvrchovanosti na rôznych anglických táboroch,
VII.
spolupráca s nakladateľstvom Porta Libri na
publikovaní knihy Keď pomoc ubližuje.
Naším poslaním je hlavne zakladanie zborov. Jeden z popredných misiológov, C. Peter Wagner, napísal, že „zakladanie
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zborov je najúčinnejšou známou evanjelizačnou metodológiou
pod Slnkom“. Ako sme už vyššie vysvetlili, založenie zboru je
viac než nájdenie nejakej prázdnej budovy a vyvesenie tabule
s názvom „Nový zbor“. V praxi zakladanie zboru obvykle začína mnohými malými krokmi, ktoré smerujú k budovaniu vzťahov. Kvalitné vzťahy vyžadujú čas a obete. Keď Pán Boh požehná usilovnú prácu a modlitby, vzťahy sa môžu rozmnožiť a
dať vzniknúť novému zboru.
Katherine and John Lesondak
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Požehnanie nového života
V rámci nedeľného zhromaždenia 18.9. 2011 sme mali
milú udalosť. Ivanovi a Hanke Žežulovým sa narodilo prvé
dieťa – Marek a práve v tento deň brat kazateľ vykonal jeho
požehnanie a zveril ho do Božej ochrany.
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Díky
Milující starostlivý Bože,
veškeré šťěstí a naplnění
v mém životě
pochází jedině od Tebe.
Když teď vím, jak absolutní
je má závislost na Tobě,
docházím klidu mysli.
Tvá přítomnost
zalévá můj život,
konejší mne
nadějí, radostí a láskou.
Ochutnal jsem Tvou lásku,
poznal jsem Tvůj soucit,
okusil jsem Tvou trpělivost
a jsem naplněn
vděčností.
rabi Nachman

Uvedený text je z knihy „Vlídná zbraň (Modlitby pro
chvíle všední i nevšední)“, ktorú na motívy nadčasovej múdrosti chasidského majstra rabiho Nachmana z Braclavi napísali
Moše Mykoff a S. C. Mizrahi v spolupráci s Braclavským výskumným inštitútom.
Z knihy vybrala K. Motýľová
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Milí snúbenci, svadobní rodičia,
vážení
vážení sva
svadobní hostia!
Dnes je zvláštny deň radosti. Odkiaľ pochádzam, sa nehovorilo svadbe svadba, ale veselie. Každý vnímal takýto deň práve takto – všetci by sa mali radovať a veseliť z udalosti, na
ktorej sú prítomní. Spájajú sa dva životy, dvaja cudzí ľudia si
podali ruky, aby sa zaviazali kráčať odteraz až do smrti spoločne po ceste života. Chcú si byť verní vo všetkom, čo ich
stretne – od chvíľ radosti, cez chvíle ťažkostí, strát, žiaľu –
lebo život sa zmení - či chceme alebo nie – aj tie najslávnejšie
chvíle sa premenia na všednosť a charakter našej lásky, silu
našej lásky preverí práve šedivý stereotyp obyčajných dní.
Keď som bol takto poctený, aby som tu a teraz prehovoril,
vynorila sa mi v mysli svadba v Káne Galilejskej. Z hľadiska
jej posolstva. Začína nádobami očistenia. Stáli pred vstupom
do domu.
Ako inak by aj naši milí - Bohuslava a Silvester – mohli
vstúpiť cez prah manželstva ako takto – čistí?! Ako inak by si
mohli založiť pevný vzťah, ak nie na tom, ktorý nás očisťuje od
každého hriechu, ak mu ho v úprimnosti a ľútosti vyznáme? Aj
keď je dnešná doba a jej morálka, aká je, na čistote stále záleží. Na čistote pred manželstvom, ale aj počas manželstva.
To druhé, čo ešte viac upúta našu pozornosť a vrylo sa nám
do pamäti, je premenené víno výbornej kvality práve z tejto
vody očistenia. Nepočítame s tým, že by sa mohlo minúť víno
na svadbe, ale aj to sa stáva. O to viac v živote. Ak máte piť,
milí naši snúbenci, víno nevšednej radosti, potom ho aj vo
vašom manželskom živote môže Pán Ježiš premeniť len z vašej čistoty a úprimnosti vášho vzťahu.
Čítame tam v závere tohto príbehu, že niekto konštatuje:
„Ale ty si zachoval toto dobré víno až doteraz!“ Nielen počas
medových týždňov, nielen v prvých mesiacoch či v prvom roku
manželstva, ale počas celého manželstva – od začiatku až do
konca môže zachovať jedine Pán Ježiš vašu nehynúcu radosť z
neho a v ňom.
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A ešte jedna skutočnosť mi vyplynula z toho príbehu. Pán
Ježiš sa na tejto svadbe lúči so svojou matkou, ako sa predtým sa rozlúčil so svojou rodinou. Aj vy sa istým spôsobom
lúčite, keďže miesto vášho pobytu v prvých rokoch manželstva
nebude na Slovensku, ani tu v Košiciach, ale v cudzine – v
Luxemburgu. Tam si vytvoríte svoju novú rodinu, ako si Pán
Ježiš vytvoril novú rodinu z tých, ktorých si povolal, aby sa mu
stali otcom, matkou, súrodencami.
Pre človeka bez viery by takéto odlúčenie znamenalo iste
veľa strachu, obáv, neistoty. Vy však viete, do rúk koho ste
položili svoje individuálne živote, a teraz aj tento začínajúci –
spoločný život. Ak bude Pán Ježiš stredom vášho manželského
života, bude tak tu na Slovensku ako aj kdekoľvek inde, vytvárať pevnosť vášho manželského vzťahu.
Budujte si preto svoj rodinný oltár od prvej chvíle, ako sa
začal váš spoločný život, do ktorého vám v mene mojom, v
mene mojej manželky a rovnako tak so všetkými členmi CB
Košice želáme, aby oheň tej lásky, ktorú teraz cítite voči sebe,
nehasol, ale aby bol stále podnecovaný ohňom lásky Ducha
Svätého!
Miroslav Bielik

Prosba
8. Márnosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, chudoby ani
bohatstva mi nedaj, živ ma pokrmom podľa mojej potreby,
9. aby som sa a nezaprel a nepovedal: kto je Hospodin? Alebo aby som neschudobnel a neukradol a nesiahol na
meno svojho Boha.
Prísl. 30, 8-9

Zasľúbenie
Veď to všetko učinila moja ruka a tak sa to všetko stalo, hovorí Hospodin. Ale na toho hľadím: na utrápeného a na
toho, kto je zdrteného ducha a traste sa nad mojím slovom.
Iz.66,2
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Rada
O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou
predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.
Filip. 4,6

Konferencia mládeže CB v Žiline
Každoročne sa na začiatku školského roka koná konferencia mládeže CB a nebolo tomu inak ani tohto roku.
V termíne 14. – 18. septembra (od stredy až do nedele) si
zodpovednosť za organizáciu vzali na starosť Žilinčania. Keďže
v stredu večer, keď konferencia začínala, by sme sa do Žiliny
nestihli dostať včas (rôzne povinnosti), cestovali sme vo štvrtok ráno. Konferencie sa okrem neúplného mládežníckeho
tímu (Hanka ostala s malým Marekom doma a Janka sa pripojila v piatok večer) zúčastnila aj Katka. Namiesto konania konferencie v prenajatých priestoroch Strednej odbornej školy
stavebnej v Žiline sme dorazili včas, aby sme stihli semináre.
Program dňa bol každý deň rovnaký: doobeda sa každý
mohol zúčastniť v dvoch blokoch seminárov, po obede bol čas
vyhradený na športové aktivity (počas ktorých prebiehal i tradičný boj o pohár vo volejbale), literárne dielne či výlety do
prírody. Večer sme potom mali spoločný večerný program
s chválami a hlavnou témou, kde nám slovom poslúžili rečníci
Ján Máhrik, Peter Hrubo (obaja Žilina) a Bedřich Smola (Vsetín), ktorý bol náhradou za Ervína Mittelmanna. Ten sa zo
zdravotných dôvodov konferencie zúčastniť nemohol a týmto
prosíme o modlitby, v súčasnosti je ešte stále hospitalizovaný.
Každý z nás sa zúčastnil rôznych seminárov. Výber bol
široký, napr. kresťan a evolúcia, evanjelium prosperity, dar
jazykov, môže byť kresťan posadnutý démonom?, Božia vôľa –
ako ju nájsť... S Katkou sme si tiež boli vypočuť Ivana, ktorý
viedol seminár s názvom „Informácia, pravda, lož a manipulácia“. Účasť na seminároch bola pre mňa veľkým požehnaním.

Zborové listy 10 / 2011

9

Názov konferencie bol SI KOMPLETNÝ? Počas 4 večerov
sme sa nad touto otázkou zamýšľali z pohľadu našej služby
ľuďom okolo nás, spolužiakom, kolegom, kamarátom. Kto je
naším kompletným Spasiteľom pre kompletné nasledovanie
(Si kompletný? – Ján Máhrik)? Či sa neskrývame niekde
v bezpečí, za oknom a či sme ochotní sa z okna vykloniť
a pozrieť sa na svet, v ktorom žijeme (Pristúp k oknu – Peter
Hrubo)? Ak sa ale chceme vykloniť, či stojíme pevne (Stoj
pevne – Ján Máhrik)? A napokon povzbudenie, aby sme sa
vyklonili (Vykloň sa – Bedřich Smola).
Konferenciu sme ukončili spoločným nedeľným zhromaždením spolu s miestnym žilinským zborom. Slovom nám
slúžil kazateľ Tibor Máhrik, ktorý hovoril o najväčšom prikázaní milovať Boha z celého srdca, celej duše, celej mysle a z
celej sily.
Strávili sme požehnaný čas pri Božom Slove, mohli sme
obdivovať krásy prírody (Malej Fatry a Súľovských vrchov)
a stretnúť staré ale i nové tváre. Kto nebol, môže ľutovať.
D. Klein

Chrobák v hlave
Sociálne evanjelium: Boh bez hnevu priviedol človeka
bez hriechu do kráľovstva bez súdu prostredníctvom služby
Krista bez kríža.
H. R. Niebuhr

Kresťanské deti treba učiť, že viera neznamená ľahkovernosť, ale je vlastnosťou veľmi podobnou odvahe, ktorá spôsobuje, že človek sa pevne drží toho, čo je dobré.
R. A. Fisher
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Vyznanie viery pre tých, ktorí trpia

Žiadal som od Boha silu, aby som sa mohol presadiť.
Urobil ma slabým, aby som sa naučil pokore...
Žiadal som od Boha zdravie, aby som mohol urobiť veľké
veci.
Ochorel som, aby som mohol urobiť niečo hodnotnejšie...
Žiadal som bohatstvo, aby som mohol byť šťastný.
Dostal som biedu, aby som sa stal múdrym...
Žiadal som moc, aby ma ľudia velebili.
Dostal som bezmocnosť, aby som cítil potrebu Boha...
Žiadal som všetko, aby som mohol mať radosť zo života.
Dostal som život, aby som sa mohol zo všetkého radovať...
Nedostal som nič z toho, o čo som žiadal ale dostal som všetko, v čo som dúfal.
Takmer proti mojej vôli boli moje modlitby vypočuté.
Som najbohatší z obdarovaných.

Roy Campanella

Z knihy Slepačia polievka pre dušu vybrala Kamila Motýľová.
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Kde si?
376, 3

1Moj.3,9b; Ž. 23,1; Zj. 2,17

Neviem, či si dostatočne uvedomujeme, v akej časti
svetadiela žijeme. Je to kus zeme, kde máme možno tie najlepšie podmienky na život, nech to zoberieme z hociktorej
stránky. Málokedy si uvedomujeme, že všetko čo máme, je
len z Jeho milosti a nezaslúženého požehnania. Pýcha a hrdosť
človeka však je taká nekonečná, že nás vedie k namýšľaniu si,
že sme pôvodcami všetkej hojnosti. Áno, nemáme nedostatku,
nič nám nechýba, preto si ani ničoho nevážime vrátane chleba, ktorý po tohtoročných skúsenostiach z dovolenky hrubo až
nedôstojne znevažujeme.
Tu som vlastne pochopil, prečo v modlitbe Pánovej (Mt
6,11-12) zaznieva bezprostredne po žiadosti o každodenný
chlieb prosba o odpustení našich vín. Teda sme v regióne, kde
môžeme mať taký malý odlesk raja, aký bol na počiatku. Napriek našej človečine, Boží záujem o nás sa nezmenil. Aj dnes,
ako na samom začiatku ľudstva, zaznieva otázka „Kde si,
Adam“ (človek)? (1M 3,9). Tieto dve slová by nás mali zorientovať a predovšetkým by nám mali pomôcť pomenovať náš
vzťah k Tomu, ktorý sa nás chce touto otázkou bytostne dotknúť. Stvoriteľ hľadá Svoje stvorenie. Je to hlas láskavého, hľadajúceho Otca. Hľadá dieťa, ktoré svojím útekom rieši najväčší
problém života, problém zlyhania, neposlušnosti nevďačnosti
a nahoty. Kde si? To je otázka dnešného rána, týždňa, mesiaca, roka, života. Kde si vo svojom vzťahu k Otcovi a k Jeho
milosti? Kde si ako manžel vo vzťahu k manželke? Kde si ako
rodič, kde si ako priateľ, spolupracovník? Kde si, na ktorej
strane brehu? Máš všetko. Uvedomuješ si, aká milosť ťa obklopuje? Ak nie, potom reptáme. Potom túžime po egyptskom
chlebe a hrncoch mäsa. Vo všetkých rovinách života treba sa
pýtať, kde a ako sme zlyhali, sklamali, oklamali. Útek od tejto
otázky nám nepomôže, ba dokonca ani skrývanie sa pred ňou.
Ona si nás totiž vždy nájde, lebo Ten, kto ju kladie, nás pozná, ba je ochotný nám podať východiská z každej situácie,
v ktorej sa práve nachádzame. Čaká na našu úprimnú
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odpoveď. Kto je zodpovedný za náš nelichotivý stav nahoty,
prázdnoty v srdci, rodine, zbore, cirkvi, spoločnosti? Nuž,
obávam sa, že najčastejšia odpoveď je všetci, len nie ja. Tou
úprimnou odpoveďou by bolo: „Moje zlyhanie, Pane“. Kiež by
sme dnes vedeli zo skrytosti svojich zlyhaní odpovedať na Otcovu otázku: „Kde si?“ kajúcim: „Tu som.“ – pred Tebou, nahý
smädný, hladný. Prečo? Nuž preto, že nespĺňame požiadavky
Dávidovho vyznania z 23. žalmu. Totiž veľká časť sveta má
nepopierateľnú hojnosť. Zvykla si na tú druhú časť zvesti:
„Nebudem mať nedostatku.“ Len či si túto hojnosť, inými slovami povedané milosť, uvedomujeme, že ešte trvá až do
dnešných dní, aj napriek tomu, že Stvoriteľa a Dokonávateľa
všetkého,
zarmucujeme
naším
správaním, konaním
a reptaním, obdobne ako Izraeliti na púšti (2M16). Nerobme si
ilúzie, že my sme inakší. Tento žalm však nehovorí
o nadbytku, luxuse alebo o nadštandardnej životnej úrovni,
ale o tom, že budeme mať všetko potrebné na každodenný
život. Z toho materiálneho hľadiska stačí len vojsť do hociktorého obchodného domu a odpoveď sa až podsúva z regálov.
Zaiste je pravdou, že vývoj a pokrok sa nedá zastaviť. Teda
ani rast životnej úrovne. Ale..., Dávidovo oslovenie Hospodin
je symbolom Božej stálej prítomnosti a pohotovosti k našej
záchrane. Je to Dávidovo vyznanie a istota, že Hospodin vie
o potrebách svojho služobníka, ba že smie sa k Nemu obracať,
lebo je jeho Pastier. Je jeho pastier aj mojím? Mám osobný
vzťah s Hospodinom? Môžem vyznať, že je mojim Pastierom?
Apoštol Pavol z vlastnej skúsenosti hovorí (Filip. 4,18): „Dostal som všetko, ba mám hojnosť.“
Ako je to s nami? Apoštol Pavol vyznáva: „môj Boh
vám dá všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva v sláve
skrze Krista Ježiša (Fil.4,19).“ On sa postará, predovšetkým
tak, že si použije tvoje ruky, nohy, srdce, rozum, ochotu, domácnosť, peňaženku, ak mu dovolíme. Nie, mäso nevychováš
na háku, chlieb nevypestuješ na pulte. K tomu treba priložiť
naše chcenie, úsilie, námahu a Jeho požehnanie. Aby sme
dokázali mať dosť, je treba všetku tú milosť, ktorá sa nám
dostáva, spracovať nie hlavou či žalúdkom, ale srdcom. Na to
je potrebné, aby sme Hospodina personálne prijali za svojho
pastiera. Boh na to vytvoril predpoklady. Poslal svojho Syna
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v našej najväčšej núdzi, aby nás zachránil. Dal nám príklad
a chce, aby sme ho nasledovali. Nuž preto (Zj 2,17) hovorí:
„Tomu, kto víťazí, dám jesť zo skrytej manny.“ Man hu = čo to
je?. Čo to je? Skús a uvidíš.
Milan Liška

Bardejovník
Deň na Bardejovskej
15.september sa stal pre náš zbor dňom pre organizovanie
jednodňových zborových výletov do blízkeho okolia Košíc.
Tentokrát sme trošku zmenili zaužívané pravidlo a na základe návrhu staršovstva sme zorganizovali zborovú brigádu
na našom pozemku „Bardejovská“. Plánovali sme v tento voľný deň stráviť spoločný čas v kruhu bratov a sestier, zrealizovať potrebnú brigádu a navyše mať aj krátky duchovný program, zastavenie pre deti aj dospelých.

14
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Priznám sa, že po predošlých skúsenostiach sme sa obávali
reakcie a záujmu o túto formu strávenia 15.septembra. Vďaka
Tebe, Pane, aj za to, že ty máš aj nad týmto moc, že Ty si
väčší ako každý problém, že môžeš urobiť omnoho viac, ako
my prosíme a rozumieme.
Ráno 15.septembra na dopredu ohlásenú hodinu sme sa
začali stretávať, nakoniec sa nás zišlo odhadom 15 bratov
a sestier ochotných priložiť svojou troškou ruku k dielu. Rozozvučali sa motory kosačky mojej a na moju veľkú radosť aj
kosačky Jakuba Piovarčiho. Súbežne za nami sa zhrabovala na
kopy tráva, kde sa realizovali Kalejovci, brat kazateľ s dcérou
Johankou, Havrilovci st., sestra V.Oravcová, čistili sa asfaltové komunikácie od porastov a nečistôt za asistencie Martina
Petrejčíka, Igora Piovarčiho, Milana Motýľa, okopávali
a zalievali sa dreviny ochotnými rukami sestry Liškovej a Johanky. Podarilo sa tiež zozbierať suché konáre a dokonca aj
vytvorené kopy trávy sme sústredili na jedno miesto. Rozvoz
s fúrikom realizoval Adam Piovarči. Síce brigáda netrvala dlho,
len 3 hodiny, ale spoločným nasadením a chuťou všetkých

Zborové listy 10 / 2011

15

zúčastnených sa podarilo urobiť kus práce, ktorý aj na oko
bolo vidieť.
Po skončení brigády sme sa mali možnosť občerstviť chutnými koláčikmi, posilniť kávou, čajom či minerálkou. Mali sme
čas na spoločné rozhovory, vzájomné zdielanie sa.
Záverečnou časťou nášho spoločného stretnutia bol krátky
duchovný program vedený bratom kazateľom. K tejto časti
nášho spoločne tráveného času prišla sestra Žežulová st, Janett Straková s Radkou a Danielkou, Alenka Ibrahimová
s Danielom, sestra Beata, Boba s Joelom a manželia Lesondakovci. Slovo z 1 Petrovej 2,5 „Aj vy sa dajte zabudovať ako
živé kamene do duchovného domu,...“, ktoré bolo preberané,
sa nás dotýkalo. Duchovný program pre deti ilustrovaný príbehom chlapca, ktorý svojou čestnosťou a statočnosťou porazil
zlo, viedla Johanka a následný hry pre deti Boba.
Spoločne strávený čas nám zbehol ako voda. Vďaka Ti,
Pane, aj za tento čas, vďaka za Tvoju citeľnú prítomnosť.
Oliver Straka
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Staršovstvo informuje
Staršovstvo sa zaoberalo stavom projektu Bardejovská.
Vidí potrebu hľadať cenové alternatívy na projekčné
a geodetické
s návrhmi

práce,

ktoré

posudzovateľov

nás

čakajú.

V súlade

chce

hľadať

možnosti

rozšírenia počtu štúdií objektu zborového domu.
Staršovstvo

sa

zaoberalo

v novom

školskom

v zložení

niektorých

roku.

plánom

činnosti

zboru

Schválilo

drobné

zmeny

tímov.

Bude

hľadať

možnosti

pravidelného stretávania s budúcim správcom zboru,
br. Betinom.
6.11 by sa v našom zbore mala uskutočniť ekumenická
bohoslužba v rámci ESMK – poďakovanie za úrodu.
Staršovstvo

schválilo

návrh

na

kúpu

elektrického

pohlcovača vlhkosti do suterénu, keďže prevádzka
stávajúceho

systému

je

finančne

dosť

náročná.

Schválilo tiež nákup krovinorezu za peniaze určené
pôvodne na úpravu ihriska na Bardejovskej, ktoré budú
v prípade potreby doplnené účelovou zbierkou.
Práca vo Vítkovciach:
o

Staršovstvo pripraví program systematického
vzdelávania dvoch zrelších ľudí z Vítkoviec.,
ktorí

by

potom

mali

zvládnuté

odovzdávať

vo svojej komunite.
o

Staršovstvo víta iniciatívu br. M. Kačura raz
mesačne mať službu vo Vítkovciach.
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o

Rysuje sa možnosť získania fin. prostriedkov na
zakúpenie pozemku alebo dlhodobý prenájom
priestorov na bohoslužby vo Vítkovciach, ak sa
to podarí realizovať do konca roka.

Stálym problémom zostáva „požičiavanie“ peňazí pri
návštevách zboru. Staršovstvo prosí členov, aby všetky
finančné prostriedky chudobnejším bratom a sestrám
poskytovali prostredníctvom staršovstva.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 23.10.2011.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: J. Vaščák, br. kaz. Halža, I. Žežula, D. Klincková, M. Motýľ.
Jazyková korektúra: M. Bielik.
Grafická úprava: J. Kleinová.
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: počas nedeľného zhromaždenia.
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

programy v mesiaci
misiu doma i v zahraničí.
stretnutie kazateľov v Košiciach
bratov a sestry, za chorých, za rodiny s deťmi.
duchovné budovanie a rast zboru
svedecký život blížnym
prácu vo Vitkovciach
mládež , dorast a deti v zbore
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Program
Program na mesiac október
október
2.

Ne

3.
6.

Po
Št

9.

Ne

10.
13.
14.

Po
Št
Pi

16.

Ne

17.

Po

18

Ut

20.

Št

23.

Ne

24.
27.
28.

Po
Št
Pi

30.

Ne

31.
Po
3.11. Št
6.11. Ne

10.00 Zhromaždenie a VP /br. M. Petrejčík,
kaz. P. Halža/
18.00 Prezentácia aktualít z Misie na Níle
(Wahlenovci)
17.30 Mládež
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. M. Bielik, kaz. R.
Betina/
Poďakovanie za úrodu a za otvorenie zborového domu
17.30 Mládež
18.15. Biblická hodina /kaz. P. Halža/
18.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaždenie /br. M. Havrila, br. K.
Fojtík/
16.00 Stretnutie rodín
17.30 Mládež
9.00 Stretnutie kazateľov východ. zborov
v Košiciach
18.15. Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. M. Kuzma, kaz. P.
Halža/
17.00 Michaľany biblická hodina
17.30 Mládež
18.15. Biblická hodina / kaz. P. Halža /
18.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaždenie /br. Ľ. Straka, kaz. P.
Halža/
16.00 Vítkovce
17.30 Mládež
18.15. Biblická hodina / kaz. P. Halža /
10.00 Zhromaždenie a VP /br. M. Madáč, kaz.
P. Halža/
18.00 Modlitby
Zmena programu vyhradená.
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