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Slovo na tento mesiac
Ale sám Ježiš sa im nezveril, lebo znal všetkých a
nepotreboval, aby niekto hovoril o človeku, lebo sám od
seba vedel, čo bolo v človeku. Ján 2,24-25
Mesiac marec, ktorý je predo dvermi, bude pre mnohých ľudí
obdobím zmien. Našu spoločnosť čakajú voľby do parlamentu a my
ako občania sme uţ aj znechutení a unavení neustálymi zmenami,
spormi vládnych strán a politikov či kauzami, ktoré sú hanbou našej
spoločnosti. Ale ako sa my, ktorých nazývajú kresťanmi, či veriacimi,
máme stavať k veciam verejným, k nespravodlivosti či podlosti? Stojíme pred znovahodnotením a aj pred prehodnocovaním vecí. Tieţ
ako zbor nás čaká výročná členská schôdza, ktorá je vţdy výzvou k
spätnému hodnoteniu udalostí a k novým plánom a predsavzatiam.
Kladiem si otázku, či často naša spoločnosť nestavia na ilúziách, ţe tá
nová vláda bude lepšia, spravodlivejšia. A aj my všetci v zbore, nie
sme náchylní ilúziám o sebe, či ilúziám o novom období, ktoré je pred
nami osobne či predo dvermi nášho zboru?
Uvedený text nám odhaľuje Jeţiša, ktorý na základe poznania
človeka, nikdy neskladal dôveru v človeka a na nikoho sa nespoliehal
a napriek tomu nebol podozrievavý a neprechovával v sebe horkosť.
On vloţil celú svoju dôveru v svojho nebeského Otca, ako nám to
odkrýva jeho veľkňaţská modlitba u Jána v 17 kap. O. Chambers vo
svojom učení o strate ilúzií vysvetľuje, ţe stratiť ilúzie znamená vyslobodenie z klamu. Mnohé, čo nás zraňuje a bolí, vyplýva z toho, ţe
ţijeme v ilúziách a jeden k druhému nepristupujeme na základe faktov, ale staviame často na chybných predstavách. Naším problémom
však je, ţe keď vytriezvieme, mávame prehnanú kritičnosť voči blíţnym. Ak nás však k vytriezveniu z našich ilúzií privedie Boh, budeme
schopní vidieť ľudí takých, akí naozaj sú. Stratíme bielo-čierny pohľad, ktorým triedime ľudí, a dostaneme ten nový, Boţí rozmer, vidieť ľudí takých, akí sú, bez prehnanej kritičnosti či cynizmu.
Prosme nášho Pána o múdrosť v prístupe jeden k druhému,
majme sa navzájom v úcte, ţime v láske a pravde, hľadajme to, čo je
dobré k spoločnému úţitku a neignorujme ani veci verejné, zodpovedne sa rozhodujme. Nech nám dá Pán milosť byť svetlom v tme a
nech pôsobíme ako soľ, ktorá zabraňuje hnilobe a rozkladu.
Váš brat kazateľ

2

Zborové listy 03 / 2012

Konferencia pre pracovníkov s mládežou
Kaţdoročne sa na začiatku kalendárneho roka koná
konferencia pre pracovníkov s mládeţou a starším dorastom,
ktorá sa tohto roku uskutočnila 3. – 5. 2. v Ţiline. Ako hosť
konferencie bol pozvaný a prednáškami o vodcovstve nám
slúţil brat Edmundo Hernádez, ktorý je mládeţníckym kazateľom v Španielsku na Mallorce, kde okrem lokálnej práce s
mládeţou organizuje medzinárodné kresťanské jazykové tábory (obdoba našich englisch campov, ale v španielčine) a tieţ
prednáša a vyučuje na konferenciách pre pracovníkov s mládeţou na témy: vodcovstvo, tvorba vízie, dynamika, umelecké
konferencie a pod... Okrem Edmunda nám jednou prednáškou
na tému Vodcovstvo v kontexte zboru/cirkvi poslúţil tieţ brat
Tibor Máhrik.
Celou konferenciou sa niesla téma vodcovstvo, ako získať správnu autoritu a preberanie zodpovednosti. Edmundo
nám na texte z 1. kapitoly knihy Genesis poukázal na to, ţe
ako Boh stvoril na počiatku nebesia a zem (teda to, čo sa vidí,
ale i to, čo sa nevidí), tak i správny vodca musí budovať veci
viditeľné i veci neviditeľné. Ako vodcovia sme zvyknutí pracovať s tým, čo sa vidí: priestory na stretávanie, ich vybavenie,
skupina, ktorá hrá, a pod. Samozrejme, ţe to je dôleţité, je
potrebné tieto veci pripraviť a venovať im svoju pozornosť,
vyţaduje to i našu zodpovednosť. No bez neviditeľných vecí
našej práce by tieto viditeľné boli neúplné. Vytváranie vzťahov
s mladými, čas im venovaný, telefonáty, modlitby,... To sú
veci neviditeľné, ktoré potom vytvárajú viditeľné výsledky. Tie
dávajú ţivot veciam viditeľným. Nikto nevidí, ako dlho sa človek venuje príprave na stretnutie, ale účastníci to potom pri
vyučovaní vycítia, či človek improvizuje alebo je pripravený.
Okrem týchto prednášok sme mali vyhradený čas
v sobotu do obeda, kedy sme sa vzájomne zdieľali, vymieňali
si skúsenosti, diskutovali o problémoch, starostiach, ale
i radostiach v jednotlivých zboroch v súvislosti s prácou
s mládeţou a dorastom. Bol to vzácny čas, ktorý vyústil do
spoločných modlitieb za veci, o ktorých sme sa rozprávali.
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Konferenciu zakončili spoločné nedeľné zhromaţdenie
v miestnom ţilinskom zbore.
Daniel Klein

Rada
Lebo nik nemôţe poloţiť iný základ okrem toho, čo je
poloţený a tým je Jeţiš
I.Kor. 3,11

Poznačenie či ovplyvnenie
Na prvý pohľad sa zdá, ţe je to to isté. Iba bohatosť
jazyka vyjadruje tú istú vec dvoma výrazmi. Pokúsme sa
pozrieť hlbšie na predmetnú skutočnosť. Pritom nebolo by
celkom dobré, keby sme to robili iba na základe vlastných
skúseností a preto pomôţme si na základe dejinných udalostí
priblíţiť a pochopiť, či a aký je v tom rozdiel.
Ţivoty biblických osobností, ako boli Abrahám, Jakob,
Izák, Mojţiš, Dávid či proroci Eliáš a Nehemiáš alebo učeníci
Pána Jeţiša Krista boli ľuďmi poznačení alebo ovplyvnení? Ich
príbehy – neobyčajné udalosti, ktoré sa stali pri nich, boli iba
vplyvom, ale dotykom natrvalo poznačujúcim. Od týchto
dotykov uţ boli akoby iní ľudia. Pripomeňme si iba tri. Mojţiš
vidiac horiaci ker a následne počuje Boţí hlas Mojţiša
neovplyvnil, ale ho natrvalo poznačil tým, ţe dostal poslanie a
silu. Udalosti na Karmeli Eliáša neovplyvnili, ale natrvalo
poznačili tak, ţe sa stal vidiacim, účastníkom mnohých ďalších
udalosti a bolo mu dané videnia o príchode Spasiteľa na svet.
Ţivoty učeníkov Pána Jeţiša zostali na vplyve vyučovania od
svojho Majstra ale poznačením na základe udalosti, ktoré s
ním
zaţili,
jeho
umučenie
zmŕtvychvstanie
i
na
nanebovstúpenie.
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Nuţ prečo si to vôbec máme ujasňovať? Nie som si
celkom istý v tom, či sa neuspokojíme len s vplyvom na nás.
Moţno ţe aj cítime, ţe keď vplyv zoslabne, alebo dokonca
prestane, vyprchá, zostanú nám iba spomienky. Ale príde iný
vplyv a tak to pokračuje. Zisťujeme, ţe sú ovplyvňovatelia a
ovplyvňovaní. Ba dokonca aj takí, ktorí si berú právo udávať a
určovať vplyv.
Nuţ čo naozaj potrebujeme? Len poznačení ľudia
natrvalo zacielia svoje ţivoty na cieľ. Iba takí sa stávajú
osobnosťami. Iba poznačení ľudia evanjeliom Pána Jeţiša
môţu a obyčajne aj dávajú priestor pre boje Hospodinove,
zanechávajú trvale stopy vo svojom okolí, zanechávajú
viditeľné dielo napriek nepriazni okolia. Oni dostávajú poslania
a silu. Či nie na takých sa vzťahujú slová proroka Iliáša
„...nadobúdajú novej sily, vznášajú sa na perutiach ako orly,
beţia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú.“ Nech sme ľuďmi
poznačenia a nie vplyvu!
Ľ. Straka

Zasľúbenie
Videl som mŕtvych, veľkých i malých: stáli pred trónom
a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha ţivota sa otvorila,
a mŕtvi súdení boli podľa zápisov v knihách, podľa svojich
skutkov.
Zj. 20,12
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A čo ďalej?
Iste ste si uţ niekedy uvedomili, ako rýchlo nám plynie
čas. Človek si to všimne hlavne pri pohľade na deti, ktoré vidí
okolo seba vyrastať, a to či uţ doma alebo v našom zbore.
Veď len nedávno sa to narodilo, a tu zrazu to končí základnú
školu.
Minulý rok sme mali tú milosť pripraviť tábor pre deti
a dorast. Dúfame, ţe sa táto akcia bude môcť tento rok konať
znova. Prípravy sú uţ v plnom prúde, miesto je uţ rezervované, no stále si zas a znova uvedomujeme, ţe sme úplne závislí
od nášho Pána, Jeţiša Krista. Bez Neho nezmôţeme nič, ale
s Ním sa dá všetko. No prečo to vlastne robíme? Čo nás vedie
počas tých dlhých hodín ba aţ dní príprav? Je to láska Kristova, ktorú sme mali milosť dostať aj my. Neboli, a ani nie sme
jej hodní. Ale predsa sa nad nami zľutoval a našiel si nás. Vytiahol nás z toho najhoršieho bahna a pripravil pre nás miesto
v nebi. Tak prečo by sme si túto lásku mali nechať sami pre
seba? Veľmi túţime po tom, aby rovnakú šancu mohli dostať
aj iní, aby mohli spoznať Pána Boha, ako sme Ho mohli spoznať aj my.
Ţijeme vo veľkom meste, v ktorom je mnoho blúdiacich
ovečiek. A Pán Boh si nás pre nich chce pouţiť. Otázka ale
znie, „Chceme to aj my? Chceme byť hlinenými nádobami
v rukách hrnčiara, ktorý nás formuje, aby si nás mohol pouţiť?“ Radi prídeme v nedeľu do zhromaţdenia, vypočujeme si
kázeň, prípadne si ešte budeme vyberať, do ktorého zhromaţdenia vôbec pôjdeme. Nepremárnime svoj ţivot naháňaním sa
za vlastnými záujmami, pretoţe v ţivote sú oveľa vyššie ciele
– Boţie ciele! Jeho zámer s nami nie je na gauči pred televízorom, vlastne dnes uţ pred plazmou, ale Jeho zámerom je konať Jeho vôľu. Samozrejme, nie je to jednoduché. Ani Pán
Jeţiš nikdy nesľúbil, ţe to bude med lízať. Naopak. Spôsobuje
to mnoho vrások na čele a zápasov na duchovnom poli. No ak
je naša motivácia k práci tá pravá, a to zvestovanie Boţieho
Slova a získavanie ďalších ľudí, tak verím, ţe dobré ovocie
príde.
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Vidíme teda potrebu našej novo dorastenej skupiny detí na druhom stupni základnej školy stretávať sa, zdieľať sa,
ale hlavne spoznávať Boţie Slovo. Všetky deti potrebujú nasmerovanie, potrebujú vidieť, ţe o nich niekto má skutočný a
nefalšovaný záujem, ţe nie sú len niekde na okraji spoločenstva, kde si ich nikto ani nevšimne. Oni sú rovnako dôleţití,
ako ktorákoľvek iná skupina v zbore. Preto by sme chceli od
septembra začať prácu s dorastom. Radi by sme nadviazali na
letný tábor, na ktorom sme si uţ mali moţnosť vytvoriť s deťmi určitý vzťah. Nemám teraz na mysli len naše deti zo zhromaţdenia, ale aj deti zvonku, ktoré sa tábora zúčastnili a samozrejme kaţdé ďalšie je vítané. Zväčša ide o príbuzných alebo priateľov či spoluţiakov našich detí. Boli by sme radi, aby
tie tábory neboli konečnou, ale aby sme mohli pokračovať
zvestovať im Boţie Slovo.
Chcem vás teda poprosiť o modlitby za túto sluţbu, za
vytvorenie takého tímu pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorý sa
bude celým srdcom drţať Pána Jeţiša. Zároveň vás chcem
povzbudiť, aby sa prihlásil ktokoľvek z vás, kto má pre túto
prácu srdce, koho Pán volá do tejto sluţby. Pri tom je dôleţité
si uvedomiť, ţe takzvaná mojţišovská výhovorka „ja na to
nemám“ nie je na mieste. Lebo ak vám tú sluţbu skutočne
poloţil Pán Jeţiš na srdce a volá vás do nej, stačí, keď On „na
to má“. Práve vtedy môţe byť najviac oslávený, pomáha nám
to spoliehať sa na Neho zo všetkých síl a náš vzťah s Ním sa
prehlbuje a upevňuje.
J. Kleinová
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J. Nagajová:
Veľkí a maličkí

Dívať sa z výšky skúseností,
no s pochopením, s láskou,
sledovať, ako rastú
maličkí...
Konármi brániť
bezcitnému vetru,
ktorý vie zlomiť nádej,
snažiť sa nezacláňať slnku,
udržať v zemi vlahu
a keď sa zotmie,
listami šumieť
pokojnú uspávanku
maličkým do snov.
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Dúfajme, že čoskoro príde jar a roztopí ľady.
Aj na našu „Bardejovskú“.
Po silných mrazoch a s predlţujúcimi sa dňami asi uţ túţobne
hľadáme na oblohe silnejúce slnečné lúče a prvé známky blíţiacej sa jari. Bude príjemné odloţiť zimné oblečenie
a vystriedať draho vykurované priestory príbytkov za parky,
záhrady a prechádzky. Majiteľom pribudnú nové povinnosti,
nevynímajúc ani náš zbor, ktorý je takto obťaţkaný uţ niekoľko rokov aj o starostlivosť na našom pozemku na Bardejovskej.
Nechcem sa vracať k všetkému, čo sme uţ aj na stránkach
našich ZL z času na čas konštatovali. Oţivila som si ale,
s akou vášňou sme sa nechali vlani uniesť v diskusii nad dvoma predbeţnými štúdiami či načrtnutými projektmi na zamýšľanú výstavbu novej modlitebne. Boli sme ochotní dlhé minúty
vyzdvihovať to či ono riešenie umiestnenia priechodov pre
deti, miestnosti pre mamičky, dverí do vedľajších, či klubových priestorov. Po dlhej vášnivej diskusii, myslím ţe brat Ľ.
Straka, ale túto neplodnú debatu zmrazil otázkou, či by nebolo
dôleţitejšie sa zamýšľať, ako budeme dôslednejšie napĺňať
naše poslanie Cirkvi bratskej a akým posolstvom budeme pre
naše okolie viac, ako doteraz v našich starých priestoroch.
Otázka stále aktuálna a dalo by sa povedať úloha trvalá.
Zrejme aj tento rok a nielen na zborovej schôdzi to bude jedna z otázok, nad ktorou budeme opäť mať o čom premýšľať.
Vraciam sa k uţ niekoľkokrát oprašovanej otázke diakonie,
ktorá v našom zbore, ak nepočítam tie mnohé vzájomné sluţby, ktoré často ticho prebiehajú medzi jednotlivými rodinami
a bratmi a sestrami navzájom, si zatiaľ nenašla miesto. Zhodou okolností som posledné tri mesiace bola nečakane
a opakovane vystavená priamej konfrontácii naliehavej potreby opatrovateľskej práce a jej absolútnej nedostupnosti
v našich podmienkach. Svojich niekoľkých dôveryhodných
priateľov, pracujúcich priamo v zdravotníctve, som sa dopytovala po príčinách stavu, keď aj po ťaţkých mozgových príhodách alebo po operáciách sa pacienti urýchlene odosielajú do
domáceho ošetrovania. Nechcem sa púšťať do odborných
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posudzovaní o vhodnosti takýchto krokov, ale na takéto javy
naša spoločnosť nie je pripravená. Dozvedela som sa, ţe aj
v dôsledku dosť drastického šetrenia v nemocniciach sa chorí
ocitajú oveľa skôr v domácom ošetrovaní, ako sme na to boli
doposiaľ zvyknutí. Domov má mnohé výhody, ale ak pacient
pre nemoc a ešte častejšie pre starobu nie je samostatný,
rodina väčšinou nemá vytvorené podmienky na to, aby mohla
zabezpečiť potrebnú starostlivosť. Nie kaţdý to dokáţe, má
vedomosti, vybavenie domácnosti a kým sa to metódou pokus
- omyl naučí, často je uţ neskoro. A tieţ nemôţe opustiť zamestnanie, ak ho má, lebo treba aj z niečoho ţiť. To nie je
ţiadna novinka. Čo je ale nové, je trend zniţovania lôţok
v nemocniciach a redukcia zdravotníckeho personálu. Ťaţko
očakávať, ţe by sa v najbliţších rokoch udiali kotrmelcové
zmeny k lepšiemu. Zrejme by ani nebolo dobré, aby na lôţkach v nemocniciach polehávali pacienti, ktorí potrebujú špeciálnu opatrovateľskú alebo rekonvalescenčnú starostlivosť. Aj
v zdravotníctve nastupuje určitá forma prezamestnanosti
hlavne stredného zdravotníckeho personálu. Zvlášť maturantky-zdravotníčky sú dnes vytesňované „Mgr. a Bc. sestričkami.
Pokiaľ ste zdraví, nič sa nedeje, ale ak potrebujete často
akútne riešiť problém svojho chorého, začne ďalšie koliesko
starostí. Moţno vám niekto doporučí nejakú charitu alebo súkromné zariadenie pre podobné prípady. Narazíte vzápätí, lebo
kapacita je úplne vyčerpaná a keď by aj bola v súkromnom
zariadení, bez hodnotenia kvality, málokto unesie platby, ktoré mesačne predstavujú minimálne 1 000,00 €, bez platby za
lieky a zdravotné pomôcky, ktoré u ťaţko chorých predstavujú
cca aj ďalších 200 €. Potom sa hľadajú ešte po známych nejaké viac menej ochotné a neschopno-schopné opatrovateľky.
Treba poznamenať, ţe na registrované opatrovateľské sluţby
by zo zákona mali prispievať obce, alebo samosprávne kraje
a ţe zdravotnícke sluţby mimo nemocníc, hradia zdravotné
poisťovne.
Ak ste vydrţali doposiaľ čítať, bol to len veľmi stroho načrtnutý obraz, v ktorom je zastúpený vţdy jedinečný osobný ľudský
príbeh a silné emócie, akých sa odohráva aj v našom meste
mesačne niekoľko desiatok. Je nepopierateľné, ţe človek je
najprístupnejší Boţiemu slovu v ťaţkých dňoch svojho
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trápenia. Ak pôjdete niekedy do nemocnice, nájdete v očiach
zvlášť ťaţšie chorých alebo osamelých toľko naliehavého volania o pomoc telesnú, ale aj duchovnú. Ako sa práve tu koncentruje bolesť, niekedy pokora, zúfalstvo, bezmocnosť a aj
panika o koniec svojej pozemskej púte. Ako vám bude poďakované za kaţdé natrasenie vankúša, podanie nápoja, olúpanie jabĺčka či drobná posluha za všetko, čo si normálne fungujúci ľudia ani neuvedomujú. Ako sú chorého príbuzní odkázaní
a vďační za skúsenosti napr. s poskytovaním zdravotných pomôcok a pod. Ľudia v takomto poloţení ochotnejšie prezradia
svoj duševný stav, posťaţujú sa – veď sa nemajú čím chváliť a
dozviete sa ako nikde inde, koľko je, ţiaľ, neúspešného hľadania v zázračné uzdravovanie pomocou najrôznejších metód,
hraničiacich s okultizmom. Aká je naliehavá potreba evanjelizácie, ako je uţ málo času pre mnohých, ktorým sa nedostalo
čistého prameňa Boţieho Slova. Moţno vás prepadne aj zahanbenie ako zlyháva kresťanstvo, keď aj vzdelaní ľudia sú
v zúfalstve ochotní uveriť amuletom alebo moci uzdravovania
v neoveriteľné zázraky a metódy aplikované niekde v Tibete či
amazónskom pralese, keď ich sklamala formálna príslušnosť
k niektorej z cirkví.
Pretoţe jednou z nezameniteľných úloh cirkevného kresťanského spoločenstva, ku ktorej nás ako k sluţbe lásky
k blíţnym vyzýva naliehavo náš Spasiteľ Pán Jeţiš Kristus, je
charitatívna, diakonická sluţba, ktorá, ţiaľ, bola za totality
dokonale vymetená z praktického ţivota kresťanov.
Dostali sme dar – pozemok o rozlohe 37 árov, ktorého materiálna hodnota vysoko presahuje naše moţnosti, keby sme ho
mali nadobúdať za trhovú cenu. Hľadáme jeho vyuţitie, rozmýšľame nad jeho účelovosťou, praktickosťou, zvaţujeme ako
novostavbu prefinancovať, pozdejšie udrţiavať v chode
a zároveň splácať poţičané prostriedky. Dozrieva problém odtrhnutia cirkví od štátu. Vzdychy, ţe sme malé spoločenstvo
sú plané a nič nevyriešia. CB má uţ 20 rokov mimo mesta
Košice bohaté skúsenosti s úspešnou Betániou. Môţeme sa
presvedčiť, ţe ani jedno z podobných zariadení, či uţ fungujúce len ako denný stacionár, ako zriaďovateľ a koordinátor
opatrovateľskej sluţby alebo ako nepretrţitá prevádzka od
niekoľko málo lôţok, aţ po tie mnohopočetné, nemá
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najnaliehavejší problém peniaze na prevádzku, alebo personál, ale má večné dilema, ako uspokojiť narastajúci počet ţiadostí klientov o sluţby.
Moţno sa stane niečo neočakávané ako s pozemkom
a s pomocou Boţou, predsa sa nám podarí prostredníctvom
skúsenejších bratov z Čiech a ich širších moţností poskytnutia
pôţičky, vystavať nový duchovný domov. Bude viac priestoru
na evanjelizáciu, aktivity, moţno nebude treba pracne zvolávať brigády a nebudú sa na pozemku potulovať, tak ako často
doteraz, len niekoľkí neodraditeľní jedinci. Prídu v zhluku nových kresťanských stánkov na Bardejovskej aj nové duše do
nášho spoločenstva? Čím sa odlíšime a hlavne čím obohatíme
svoje pôsobenie oproti svojmu doterajšiemu pôsobeniu v centre mesta?
Nebolo by smutnejšie, ako keby sme v novej budove ( zadĺţenej?) ostali osamelí a uzavretí do samých seba. Ak hľadáme
priestor a metódy evanjelizácie, nemôţeme nájsť úrodnejšiu
pôdu, ako pokúsiť sa premyslieť a zrealizovať niektorú
z diakonických činností. Verte, ţe dobrá zvesť sa rozšíri
v širokom okolí lepšie, ako keby sme investovali do celoplošnej reklamy. Ale hlavne, ak budeme mať otvorené srdcia, Pán
sa k svojmu dielu vţdy prihlási.
Danica Klincková

Prosba
Uč nás tak počítať dni ţivota, aby sme múdre srdce získali.

12

Ţalm 90,12
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Slovíčko pre deti
Malé svetielko
Prečítaj si vo svojej Biblii z evanjelia podľa Matúša
5,14-16 a hľadaj utajené slová „ ... nech tak svieti vaše
svetlo ...“
Uţ je to dávno, čo jeden chlapček spolu so svojím
oteckom vystúpil veľmi vysoko na maják, aby si pozreli jeho
svetlo. Chlapček vedel, ţe svetlo majáku svieti do vzdialenosti
dokonca aj cez 100 km, aby námorníkov varovalo pred nebezpečenstvom a ochránilo lode pred nárazom do skalných útesov. Očakával, ţe na majáku uvidí veľké svetlo. Ale ako bol
sklamaný, keď našiel len malú petrolejovú lampu (pouţívala
sa za času, keď ešte nepoznali elektrinu). Stráţca majáku im
vysvetlil: Pouţitím hranolu – to je priezračné sklo, zbrúsené
na mnohých stranách do obrazcov tak, aby odráţalo svetlo –
je toto malé svetielko petrolejky zosilnené tisíckrát.
Moţno rozmýšľaš: „Som len malé svetielko, čo môţem
dokázať?“ Prečítaj si v Biblii verš Ján 8,12. Môţeš pre Pána
Jeţiša svietiť tak, ţe budeš odráţať Jeho svetlo. Dospelí ľudia
okolo teba aj kamaráti uvidia tvoje svetlo a môţu nájsť cestu
k Pánu Jeţišovi, ktorý je to PRAVÉ SVETLO!
Pamätaj na slová pesničky: „Moje malé svetielko chcem, aby
svietilo, svietilo, svietilo...“
Preloţené z Dětské misie,
Příbor, ČR
Vybrala H. Ţeţulová
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Staršovstvo informuje
Pre zhromaţdenia vo Vítkovciach bol zakúpený plynový
ohrievač.
Br. Ţeţula zastúpil br. kazateľa 9.2. na stretnutí správcov
zborov s Radou CB v Ţiline, kde sa prerokovávali otázky
súvisiace s pripravovanými konferenciami CB a voľbami do
Rady.
Br.

kazateľ

sa

zúčastní

pastorálnej

konferencie

a

konferencie "Máme čo zvestovať" v Liptovskom Mikuláši
21.-24.3.
25.2. sa v Bardejove uskutočnilo seniorátne stretnutie
staršovstiev.
Staršovstvo upozorňuje, ţe v poslednom čase chodí po
skončení bohosluţieb do zhromaţdenia ţobrať organizovaná
skupina ţobrákov, ktorí majú tendenciu aj kradnúť. Nepovaţujeme preto za vhodné im dávať peniaze. Za vhodný
dar povaţujeme základné potraviny.
Zapísal Ivan Ţeţula

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 20.3.2012.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: J. Vaščák, br. kaz. Halţa, I. Ţeţula,
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 zhromaţdenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Program pre deti: malá a veľká besiedka: počas nedeľného zhromaţdenia.
Mládeţ: 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. Halţa 0907 927 590
Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Jubilanti: Madzinová L.
Modlitebné podnety:
Za všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úţitok a
rast
Za členskú schôdzu
Za starších bratov a sestry a chorých
Za múdrosť pri formovaní nových poriadkov v celej CB
Za obrátenie nových ľudí
Za Vitkovce
Za misiu doma a v zahraničí
Za rodiny, za výchovu deti v duchu evanjelia
Za pastorálku kazateľov a teolog. konferenciu
v Liptovskom Mikuláši
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Program na mesiac marec
1.
2.

Št
Pi

4.

Ne

5.

Po

8.

Št

11. Ne
12. Po
13. Ut
15. Št
16. Pi
18. Ne
19. Po
22. Št
25. Ne
26. Po
29. Št
30. Pi
1.

Ne

18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
18.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaţdenie a Večera Pánova /br. D. Klein,
kaz. R. Betina/
18.00 Modlitby /br. M. Bielik/
17.30 Mládeţ
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
10.00 Zhromaţdenie /návšteva zo Švajčiarska/
18.00 Michaľany
17.30 Mládeţ
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
18.00 Schôdza staršovstva
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
18.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaţdenie /br. M. Liška, kaz. P. Halţa/
15.30 Výročná členská schôdza
17.30 Mládeţ
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
18.15 Biblická hodina /br. M. Bielik/
10.00 Zhromaţdenie /br. I.Ţeţula, kaz. P. Halţa/
16.00 Stretnutie rodín
17.00 Vitkovce
17.30 Mládeţ
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
18.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaţdenie /br. M. Petrejčík, br. J. Talley/
18.00 Modlitby
Zmena programu vyhradená.
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