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Slovo na tento mesiac
Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v
láske.
Ef 1,4
Týmto citátom Písma sme uvedení do duchovnej reality úžasného Božieho plánu s človekom, ktorý ostro kontrastuje s tým, čo
vnímajú naše zmysly. Áno, na zemi sa množí neprávosť v každej
oblasti a ničí medziľudské vzťahy. Kríza, o ktorej sú plné médiá, je
dôsledkom morálneho zlyhania človeka vo všetkých oblastiach spoločenského života. A či to nie je výpoveď o tom, ako ďaleko zašiel človek od svoj Tvorcu, ako ignoruje, či sa až posmieva Bohu? Ale či
nezlyhávajú aj kresťania? Áno, žijeme na hriechom porušenom svete.
A práve uprostred tohto stavu sveta žije aj cirkev živého Boha. V Kristovi sa realizuje odveký Boží plán s ľuďmi. On chce a dosiahne to, aby pred ním stáli jeho vyvolení a svätí bez poškvrny v
láske.
Je možné, že prežívaš neistotu v tom, nakoľko môžeš uvedenú výpoveď vzťahovať aj na seba. K nadobudnutiu istoty viery, nie
však k pocitom, nám pomôže poznanie toho, ako sú oslovení adresáti
listu. V prvom verši sú oslovení: „...svätým a verným v Kristovi“ .
Toto oslovenie patrí všetkým, ktorí počuli slovo pravdy evanjelia a
tak sa stali z Božej milosti oddelení (svätí) pre Boha na základe vierydôvery k Ježišovi Kristovi (Ef 1,13). Tu platí slovo: „Ale všetkým,
ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria
v jeho meno“ (J 1,12).
Nuž, milí bratia a sestry, ak vyznávame túto skutočnosť, nechajme svoje srdce naplňovať týmto úžasným duchovným bohatstvom, ktoré ap. Pavol popisuje v prvej kapitole uvedeného listu.
Nech Duch Svätý, ktorý začal s nami tento proces, nás vedie a vyučuje Božím oslobodzujúcim pravdám v láske Ježiša Krista. Toto slovo,
dané nášmu zboru na rok 2012, je povzbudenie viery, ale zároveň aj
veľká výzva k odovzdanému vzťahu dôvery Kristovi a Jeho slovu. On
je verný, ktorý nás volá na túto cestu viery, aby ju aj dokonal vo
svojej zvrchovanej moci a milosti. Je to zároveň naše poslanie na
svedectvo tým, s ktorými sa stretávame a žijeme. Nech radosť v
Duchu Svätom z Božieho povolania a pripojenia k živej cirkvi Pána
Ježiša Krista je nám silou v našich zápasoch viery.
Váš brat kazateľ
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Čím sme žili minulý rok
Radi by sme sa podelili o dve svedectvá, ktoré nám Pán
pripravil v minulom roku. Obe sa týkajú nášho starého auta.
Prvé sa odohralo v letnom období, čase dovoleniek,
kedy sme sa i my rozhodli stráviť tú našu v krásnom prostredí
na Orave. Zhodou okolností nám platnosť technickej i emisnej
kontroly mala vypršať v tomto období. Pracovisko STK nám
však právom odmietlo potvrdiť vyhovujúci stav vozidla i po
opakovanej kontrole a nám hrozilo, že na dovolenku pôjdeme
bez auta. Odovzdali sme situáciu do Božích rúk. A Pán nám na
prosbu o pomoc odpovedal neuveriteľne rýchlo! Prešlo asi len
10 minút, kedy som obdržal telefonát od nášho automechanika, ktorého práve vtedy navštívil pracovník STK. Toho
strediska STK, kde sme my boli s naším autom. Hneď na
druhý deň sme potrebné potvrdenie dostali – ale s upozornením na nevyhnutnú opravu, ktorá bola dokončená len 2 dni
pred začiatkom našej dovolenky. Auto nám poslúžilo bez
jediného problému a my sme tak mohli navštíviť i miesta,
ktoré by sme bez neho časovo určite nestíhali.
Koncom novembra som od obvodného úradu obdržal
oznámenie o začatí správneho konania vo veci údajného
nezaplatenia zákonnej poistky za určité obdobie. Boli sme
zaskočení touto správou, lebo sme boli presvedčení, že
zákonnú poistku sme riadne vyplatili. Snažil som sa to
vysvetliť i obvodnému úradu, najprv telefonicky, potom aj
osobne. Vyzeralo to však beznádejne a my sme sa cítili
bezmocne. Predložili sme vec Pánovi, veď On vidí, a prosili
sme Ho, aby sa nás v tejto veci zastal. Opäť skôr, než sme
čakali, nám úrad oznámil, že sa rozhodli toto konanie voči
mne zastaviť. O pár dní, keď som si na pošte vyzdvihol
rozhodnutie, som sa po prečítaní schuti pobavil jeho znením
na konci: „Zo strany poisťovne bola požiadavka ... nemožným
plnením. Podľa ... Občianskeho zákona je tento úkon
absolútne neplatný, lebo nikto nie je povinný plniť nemožné.“
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Naše skúsenosti nás znovu utvrdili v tom, aký je náš
Boh dobrý a že sa stará aj o naše pozemské záležitosti. Jemu
buď večná vďaka!
Marcel a Mirka Kuzmovci

Pamiatka obetí holokaustu
27. január 2012 vyhlásila OSN za medzinárodný deň pamiatky
na obete holokaustu. V tento deň v roku 1945 oslobodili sovietske
vojská nacistický vyhladzovací koncentračný tábor Osvienčim, kde
zahynulo vyše milión Židov. Občianska iniciatíva „Občania občanom“
usporiadala v tento deň stretnutie občanov Košíc, ktoré sa tento rok
konalo v našej modlitebni. Na tomto stretnutí sme obetiam
holokaustu, ktorých bolo celkovo okolo 6 miliónov, venovali tichú
spomienku.
Na stretnutí sa najskôr prihovoril brat kazateľ Halža. Najskôr
zdôraznil dôležitosť autentických svedectiev ľudského utrpenia a hrôzy
zachytených v knihách, v dokumentárnych filmoch a historikmi
zdokumentovaných udalostí na poučenie z minulosti. To všetko hovorí
o jednej hroznej tragédii ľudských dejín. O tom, do akého až hlbokého
morálneho bahna upadne človek a celý národ i národy
zmanipulované vodcami, posadnutými mocou v mene populistickej
ideológie o nadradenosti čistej rasy, za akýmsi „blaženým“ cieľom,
šliapajúc po dôstojnosti ľudského života.
Ďalej vyjadril smútok nad tým, že všetko toto neľudské
beštiálne likvidovanie nepotrebných a prekážajúcich v honbe za
„svojím” cieľom, sa zrodilo v kresťanskej Európe. Pripomenul tiež, že
holokaust najviac postihol príslušníkov izraelského národa, čomu
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predchádzali diskriminačné zákony vo väčšine stredoeurópskych štátov,
s fatálnymi následkami (na Slovensku 9.septembra 1941 bol vydaný
„Židovský kódex“ v 270 paragrafoch, čím stratili Židia svoje občianske
práva; podobný bol priebeh protižidovských opatrení na území
Maďarska, pod ktoré Košice po zániku ČSR patrili). To všetko nakoniec
vyústilo v masovú deportáciu do vyhladzovacích koncentračných
táborov. A práve toto je tá smutne desivá kapitola dejín aj mesta Košíc
a jeho okolia. 15.mája – 2.júna 1944 bolo z Košíc a okolia vyvezených
14 000 obyvateľov, prevažne Židov.
Nakoniec sa brat kazateľ zamyslel nad otázkou: Kde máme
hľadať prapríčinu smutných tragických dejín ľudstva? „Podľa môjho
hlbokého presvedčenia nie je možne budovať ľudskú spoločnosť bez
Boha Stvoriteľa a jeho morálnych zákonov, a bez Toho, ktorého On dal
na záchranu z temného stavu človeka, bez Ježiša Krista”, odpovedal.
Na záver kazateľ zakončil citovaním prof. J. Hellera „Ľudskosť je
úloha, nie automatická výsada. Takže človek je človekom len svojím
vzťahom k Bohu.“
V druhej časti stretnutia bol premietnutý dokumentárny film
„Celý svet je úzky most”, ktorý zachytáva pohnutý osud bývalého
košického rabína Jossi Steinera. Jeho detstvo bolo narušené vojnou a
deportáciou židovského obyvateľstva do koncentračných táborov. Film
je tiež poctou Jánovi Mozolákovi, ktorý ukrýval počas vojny vo svojom
dome 14 ľudí (medzi inými i rodinu Jossiho Steinera), ktorým tak
zachránil život.
Stretnutie bolo dôstojnou spomienkou na obete minulosti a na
udalosti, z ktorých by sme sa mali poučiť, aby sa už nikdy neopakovali.
Daniel Klein
(čiastočne prevzaté z prejavu kazateľa P. Halžu)

Zborové listy 02 / 2012

5

J. Nagajová:
Preoraná hlina

Radlica pluhu nie je milosrdná,
Nechce sa iba skĺznuť ako riedky hrebeň
Po hladkých vlasoch.
Odhalí pravdu o tom,
Čo skrýva hlina pod povrchom.
Zahryzne do nej práve vtedy,
Keď sa zdá všetko
Nemenne ustálené.
Radlica pluhu bolí.
No preoraná hlina
Nanovo dýcha.
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Svetlo
Naša mládež dostala na tento rok heslo: „Pozrite, akú
lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi
sme (1J3,1a).“ Toto slovo mi zarezonovalo s krásnym príkladom Chiary Badano, talianskej tínedžerky, o nasledovaniahodnom živote ktorej som sa nedávno dozvedel. Chcel by som sa
s vami o poznané troška podeliť. Nechcem nasledujúcim oslavovať človeka, to by si určite ani ona nepriala. Chcem len ukázať, že k plnému životu Božích detí nepotrebujeme ani zrelý
vek, ani skúsenosti, ani bohatstvo, ani vzdelanie, že stačí len
živá viera a oddanosť Bohu.
Chiara bola vymodlené dieťa. Narodila sa po viac ako
desiatich rokoch modlitieb svojich rodičov, prebudených katolíkov, v severnom Taliansku v roku 1971. Už od malička mala
zmysel pre konanie dobra. Ako deväťročná sa na stretnutí fokolarínov rozhodla pre Krista. Napísala: „Začíname naše dobrodružstvo – konať Božiu vôľu v prítomnom okamžiku.“ Jej
život bol od tej chvíle vedome formovaný evanjeliom: „Nechcem a nemôžem zostať analfabetom takej mimoriadnej
zvesti. Tak ako je ľahké naučiť sa abecedu, tak to musí byť i
so žitím evanjelia.“ Pomáhala svojim spolužiakom, navštevovala starých a opustených, pomáhala organizovať charitatívne
podujatia pre chudobných. Pritom veľmi živá, priateľská, vždy
usmiata. Jej príklad priťahoval mnohých. Ako stredoškoláčka
dostala prezývku Luce – Svetlo. Hovorila: „Nemusím o Ježišovi
hovoriť, ale musím ho dávať svojím
správaním.“
Keď mala 17, pri hraní tenisu
zrazu dostala veľké bolesti do ramena.
Diagnóza bola pre mladého človeka plného plánov i pre rodičov jediného dieťaťa zdrvujúca: sarkóm kostí v pokročilom štádiu. Keď Chiara po vyšetrení
prišla domov, 25 minút bola zatvorená
vo svojej izbe. Potom vyšla von a povedala mame: „Som si istá, že aj teraz
ma Boh nesmierne miluje.“ Povedala
Bohu svoje bezpodmienečné Áno. Hoci
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celé okolie prosilo za jej uzdravenie, ona sa tak nevedela
modliť. Svoju chorobu prijala ako Božiu vôľu, ba dokonca ako
Boží dar: „Ak to chceš Ty, Ježiš, tak to chcem aj ja.“
Absolvovala veľa kôl chemoterapie, stratila vlasy, ochrnula na nohy. Ale nikdy nestratila svoj úsmev, ani chuť pomáhať druhým a povzbudzovať ich na ceste viery. Mnohí prichádzali či telefonovali, lebo si mysleli, že Chiara potrebuje povzbudiť, ale sami odchádzali povzbudení. Blízkym odkazovala:
„Keby sme boli vždy pripravení na všetko, koľko znamení by
nám Boh posielal! Pochopila som, ako často Boh prejde tesne
okolo nás, a my si to ani nevšimneme.” Jej otec priznal, že zo
začiatku ju podozrieval, či tú veselosť iba nehrá kvôli nim,
a tak ju tajne pozoroval cez kľúčovú dierku. Ale radosť sa z jej
tváre nestrácala, ani keď bola sama. Aj keď prežívala veľké
bolesti, žiadala, aby jej nedávali morfium. Povedala: „Teraz už
nemám nič, čo by som mohla Ježišovi obetovať, okrem svojej
bolesti.“ „Hoci už nemám nič, mám ešte srdce a tým môžem
milovať.“
Po dvoch rokoch zápasu s ťažkou chorobou, v roku
1990 Chiara zomrela. Jej posledné slová pre mamku boli:
„Buď šťastná, lebo ja som šťastná!“ Na jej prianie ju pochovali
vo svadobných šatách, ako výraz jej vzťahu k Ježišovi.
Chiarin život bol pre jej okolie naozajstným svetlom,
tak ako to vyjadrovala aj jej prezývka. Obstála aj v tej najťažšej skúške, aká sa môže človeku dostať. A nebolo to preto, že
by ona bola taká silná a skvelá – len zobrala evanjelium smrteľne vážne a dovolila Bohu, aby v každej situácii formoval jej
život. Jej srdce dýchalo evanjeliom, evanjelium bolo to jediné,
čo zaujímalo aj jej myseľ. Nech aj nás jej príklad inšpiruje
k plnšiemu nasledovaniu Pána Ježiša!
Ivan Žežula

Rada
...a dám im srdce aby ma znali, že ja som Hospodin
a budú mi ľudom a ja im budem Bohom, keď sa navrátia ku
mne celým svojím srdcom.
Jer. 24,7
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Zasľúbenie
A môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve, v Kristu Ježišovi.
Filip. 4,19

Prosba
Vyuč ma Hospodine svojej ceste, aby som chodil
v Tvojej pravde, sústreď moje srdce na bázeň svojho mena.
Ž. 86, 11

Pamätajte na väzňov, ako by ste boli spolu väznení, a na tých,
ktorých trýznia, ako takí, ktorí ste tiež v tele. Žid. 13,3

Prenasledovaná cirkev dnes
Iránsky režim sa snaží mať pod kontrolou každú oblasť
života svojich občanov, od účesu, televízneho vysielania či
ľudské vzťahy, všetko sa musí podriadiť islamu. Je ale alarmujúce, že podľa OSN v Iráne žije najväčší počet drogovo závislých ľudí na svete.
Islam vyhlasuje, že ak niekto zmení svoje náboženstvo,
nemôže sa už dostať do neba. V spoločnosti panuje úzkosť
a niekedy aj depresia z vládnucich pomerov a Iránci, samozrejme, aj pod tlakom hľadajú Boha. Hoci islam sa zmieňuje
o Ježišovi Kristovi ako o jednom z prorokov, ktorého však nepokladá za Spasiteľa a Božieho Syna, je kresťanstvo potláčané, prenasledované až po hrozbu trestu smrti.
Podľa svedectva iránskych kresťanských konvertitov je
praktizovanie ich náboženstva možné len formou tajných stretávaní. Existujú tajné byty, kde si veriaci nedovolia nahlas
spievať, ihneď si vypínajú mobilné telefóny, aby ich takto tajná polícia nemohla identifikovať, literatúru ukrývajú na nebadateľných miestach v byte a akonáhle vzbudia u susedov podozrenie, premiestňujú svoje stretávania na iné konšpiračné
miesto. V dňoch oficiálnych štátnych sviatkov polícia dohliada,
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či sa konajú príslušné prípravy a priebeh osláv aj u obyvateľstva a tak sa kresťania stretávajú akoby na piknikoch
v parkoch a v prírode, spoločne jedia a pijú bežné sviatočné
nápoje a popri tom sa spoločne schádzajú nad Božím Slovom.
Samozrejme bedlivo hliadkujú, či ich niekto nepovolaný nesleduje. Je napodiv, že sa odvažujú pri takýchto prísnych opatreniach evanjelizovať. Rozdávajú spoluobčanom letáky, svedčia,
s nešťastníkmi a zúfalcami vedú rozhovory a spolu sa s nimi
modlia. Dokonca odvážne roznášajú kresťanskú literatúru aj
do mešít počas bohoslužieb. Biblie sú vzácne a dostávajú ich
len tí, ktorí sa prihlásia k obráteniu. Iránski kresťania nechcú
z pochopiteľných dôvodov prezradiť, ako sa im darí vo svojich
radoch skúmať, či nemajú dočinenia s agentmi výzvednej
služby. Nie sú ojedinelé prípady, že kresťanom boli odobraté
deti na prevýchovu aj na podnet vlastných príbuzných.
Že to nie sú len chýry neprajníkov Iránu, tu je konkrétny príbeh iránskeho kresťana.
Pastor Youcef Nadarkhani je 43-ročný predstaviteľ jednej z kresťanských cirkví podzemného typu v meste Rasht.
Verejne protestoval proti povinnej výučbe Koránu detí
v školách, čo je v rozpore s platnou Iránskou ústavou. V roku
2009 bol zatvorený do žalára a obvinený z evanjelizácie moslimov a odsúdený na trest smrti. Aj jeho manželka dostala
doživotný trest, ktorý jej bol ale zmiernený. Youcef N. však
dodnes čaká na vykonanie rozsudku trestu smrti len preto, že
žiadosť o milosť postúpil jeho obhajca najvyššiemu duchovnému v Iráne, ajatolláhovi Chameneímu.
Afganistan je krajinou už najmenej po Sovietskej invázii od roku 1979 zmietanou vojnami. Je podivné, že sily NATO,
ktorých príslušníci pochádzajú zo slobodného sveta, pôsobia
v regióne, kde sa verejne potláča náboženská sloboda inovercov, ako je islam. V roku 2010 zosilnela vládna propaganda
proti kresťanom hlavne v televízii. Po zosilnení prejavov nenávisti sa odhaduje, že v roku 2011 utieklo z krajiny viac ako
30 000 kresťanov. Jedným z tých, ktorí ostali vo svojej vlasti,
je aj Said Musa, pracovník Červeného kríža, ktorý síce neobvinený čelí trestu smrti.
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Napriek ťažkostiam, ktoré sú ľuďom v Európe
a v Amerike úplne neznáme, sa Božia pravda šíri. Skúsme
myslieť aj na modlitbách na našich neznámych spolubratov
a sestry vo viere.
Materiály sú čerpané z časopisu Hlas Mučedníků 4/2011
Vybrala Danica Klincková

Milí členovia a priatelia nášho zboru,
Tento rok začíname písať už 13. ročník našich Zborových listov. Ich začiatky boli skromné tak, ako boli skromné ich pôvodné

ciele, t.j. prinášať iba základné informácie o podujatiach nášho
zboru. Postupom času sa však z jednoduchej štvorstránky stali
značne rozsiahlym periodikom, ktoré sme neraz museli obmedzovať na maximálne 20 strán. Vďaka zanietenej práci niekoľkých našich členov sme skoro vždy mali dostatok príspevkov,
ktoré sa zaoberali nielen životom nášho zboru, ale mnohokrát
šli ďalej a šírili poznanie Božieho slova, pravdy a vôle medzi
všetkými čitateľmi nášho zborového časopisu, ktorí sa zďaleka
neobmedzujú iba na návštevníkov Kováčskej 31. Napokon aj
kvalitná grafická úprava posledných ročníkov tomu môže iba
napomáhať.
Avšak nie je to žiadna samozrejmosť. Aj počtom podstatne
väčšie zbory majú len informačné letáky alebo nanajvýš občasníky. Aj tu v Košiciach si musíme uvedomiť, že nebyť dvoch
– troch veľkých zanietencov, by naše Zborové listy zostali iba
tou štvorstránkou. Áno, my členovia redakčnej rady skoro
pravidelne prežívame Božiu milosť, ba priam zázrak, keď po
uzávierke čísla máme neraz skoro prázdny stôl a predsa
stránky konečného vydania nezívajú prázdnotou. Tieto majú
predovšetkým vypovedať o našom zbore, ale ten nie je zďaleka tvorený iba redakčnou radou. Tá v žiadnom prípade nemá
suplovať prispievateľov, ako neraz tomu tak je. Členovia redakčnej rady by dokonca mali prispievať iba vo výnimočných
prípadoch. Dôvod je snáď jasný každému.

Zborové listy 02 / 2012

11

Ak by sa každý člen (ale aj nečlen) nášho zboru zamyslel nad
tým, čo by sa mohlo zlepšiť, v čom by mohol prispieť, tak by
kvalita nášho časopisu bola zase na podstatne vyššej úrovni.
Rozložili by sme si to „bremeno“, ktoré by sme takto mohli
lepšie znášať a k čomu nás nabáda aj Biblia. Veď napokon
miera tvorivosti a výdrže každého z nás má svoje medze. Určite nám všetkým je známy pocit vyhorenosti a síce pomaly,
avšak isto sa k nemu blížia aj tí naši zanietenci. Preto je potrebné už teraz myslieť na to, čo príde v budúcnosti – na nových členov redakčnej rady, ale predovšetkým na nových prispievateľov a inovátorov, ktorí by prišli s novými nápadmi.
Žiaľ, zďaleka sme sa nestretávali iba s ochotou, ale neraz
s odmietaním.
Preto je na čase, aby sa každý z nás zamyslel, či by sa predsa
len v našom srdci nenašlo aj trochu miesta pre Zborové listy.
Či by sme predsa len my všetci (alebo aspoň veľká väčšina)
neboli ochotní občas priložiť to malé polienko do vyhne, kde sa
kujú slová a vety nášho časopisu. Každá ochotná ruka je vítaná a o každom návrhu sme pripravení sa rozprávať. Dvere na
stretnutia redakčnej rady boli a sú vždy otvorené. Hlavným
zmyslom tejto výzvy má byť teda pozvanie do spoločnej práce
na Zborových listoch.
Vaša redakčná rada
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Sčítanie obyvateľov Českej republiky v číslach
(stručný prehľad niektorých cirkví)
Pri sčítaní obyvateľov ČR v počte 10 562 214 sa na
dobrovoľnú otázku k vierovyznaniu odhodlalo odpovedať niečo
len okolo 50% obyvateľov, čo značne skresľuje porovnanie
s číslami získanými v roku 2001.
Celkovo z necelých 5 mil. obyvateľov ČR, ktorí sa k otázke
viery vôbec vyjadrili je len 2,18 milióna veriacich (z toho cca
700 tisíc bez cirkevnej príslušnosti) a 3,61 milióna prehlásilo,
že sú bez náboženskej viery. Rímskokatolícka cirkev v počte
veriacich si zachovala prvenstvo čo do počtu, cca 1 milión veriacich, ale stratila dominantné postavenie ako najpočetnejšia
skupina.
Sčítanie v roku 2001
Sčítanie v roku 2011
2 700 000
Rímskokatolícka cirkev
1 100 000
117 000
Církev českobratrská evangelická
52 000
99 000
Cirkev československá husitská
39 000
3 622
Bratrská jednota baptistů
3 208
6 927
Křesťanské sbory
3 458
4 565
Apoštolská církev
4 934
9 931
Církev bratrská
10 872
Jednou z mála cirkví, ktoré početne dosiahli nárast
a prakticky jedinou z evanjelikálnych cirkví je Cirkev bratská
v ČR pri 10 % náraste za 10 rokov. Baštou s najväčším počtom veriacich je tradične oblasť Moravy (najmä pomedzie so
Slovenskom) a Vysočiny. Početne najmenej veriacich sa už
tradične hlási v Ústeckom kraji.
Zaznamenala Danica Klincková

Zborové listy 02 / 2012

13

Staršovstvo informuje
Výročná

členská

schôdza

by

sa

mala

uskutočniť

18.3.2012. Schôdze by sa mal zúčastniť aj br. Betina.
Prosíme zodpovedných za jednotlivé práce, aby pripravili správy za uplynulý rok.
Vo štvrtok 19.1. a 7.2.-14.2. bude br. kazateľ čerpať
dovolenku.
Konferencia pre pracovníkov s mládežou a dorastom
bude v Žiline 3.-5.2. Za náš zbor sa zúčastnia D. Klein
a I. Žežula.
27.1. sa v našom zbore uskutočnila spomienková slávnosť na obete holokaustu, ktorú organizoval Spolok na
podporu skrášľovania Košíc a iniciatíva Občania občanom.
Zapísal Ivan Žežula

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 21.2.2012.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: J. Vaščák, br. kaz. Halža, I. Žežula,
D. Klincková, M. Motýľ, J. Kleinová (grafická úprava).
Jazyková korektúra: M. Bielik.
Web: http://www.cbke.sk
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Program pre deti: malá a veľká besiedka: počas nedeľného zhromaždenia.
Mládež: v pondelok o 17:30 hod v učebni modlitebne.
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: Dudášová Gita
Modlitebné podnety:
Za všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úžitok a
rast
Za všetky zložky práce v zbore
Za návštevníkov našich zhromaždení
Za starších bratov a sestry a chorých
Za múdrosť pri formovaní nových poriadkov v celej CB
Za obrátenie nových ľudí
Za Vítkovce
Za misiu doma a v zahraničí
Za rodiny, za výchovu deti v duchu evanjelia
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Program na mesiac február
2.
3.

Št
Pi

5.

Ne

6.

Po

8.
9.
10.
11.

St
Št
Pi
So

12.

Ne

13.

Po

16.
17.
18.

Št
Pi
So

19.

Ne

20.

Po

21.
23.
25.

Ut
Št
So

26.

Ne

27.

Po

1.3.
2.3.

Št
Pi

4.3.

Ne

18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
18.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaždenie /br. Ľ. Straka, kaz. P. Halža/,
Večera Pánova;
18.00 Modlitby
17.30 Mládež;
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
18.15 Biblická hodina /D. Klein/
10.00 Zhromaždenie /br. Bielik, br. J. Lesondak/
17.30 Mládež;
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
18.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaždenie /br. M. Madáč, kaz. P. Halža/
16.00 Stretnutie rodín;
17.00 Michaľany Biblická hodina
17.30 Mládež;
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
18.00 Staršovstvo
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. E. Čuňo, manž. Obertelovi/
16.00 Vitkovce
17.30 Mládež;
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
18.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaždenie /br. D. Klein, kaz. R. Betina/,
Večera Pánova
18.00 Modlitby /M. Bielik/
Zmena programu vyhradená.
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