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Slovo na tento mesiac
Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze
Ježišovu krv do svätyne, po novej a živej ceste, ktorú
nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo,.. pristúpme
s úprimným srdcom...
Žid.10,19-22
V tomto mesiaci si pripomíname najväčšiu udalosť v dejinách
sveta, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Na jeden veľmi
vážny aspekt z bohatstva vykúpenia nás upozorňuje uvedený text
Písma. V Kristovi sa nám otvorili dvere do Božej blízkosti, na čo ukazujú udalosti v jeruzalemskom chráme, keď sa roztrhla opona oddeľujúca svätyňu svätých pri ukrižovaní Ježiša Krista. Cesta do Božej
blízkosti je otvorená. Skrze Božiu milosť pri obrátení sme povzbudzovaní k smelosti vstupovať na túto svätú pôdu pre drahú obeť Ježiša
Krista. Sú nám určené dni, aby sme vstupovali v dôvere Kristovi do
spoločenstva s nebeským Otcom.
Je to výzva k nám osobne, lebo vstúpiť na túto cestu do
Božej blízkosti nemôže nikto za nás, ani náš duchovný brat, ani rodičia, ani predstavení v cirkvi, ani naši priatelia. To musíme urobiť len
my sami, v čom nás predišiel Ježiš Kristus. Prosme Pána, aby v nás
prebúdzal v Duchu svätom novú túžbu po ňom samom, po živote a
po stretávaní sa s ním.
Uvedomujeme si, že v nás a okolo nás je veľa síl , ktoré pôsobia proti nášmu vstupovaniu do spoločenstva s Bohom v Kristovi.
Veľa vecí, ktoré nás zamestnávajú tak, že nemáme čas sa zastaviť
a utíšiť pred Pánom na modlitbách a nechať sa osvietiť Jeho svetlom.
Naše telo a naša krv majú vždy tie isté výhovorky, ale náš duch volá
po živom Bohu. Vzniká otázka, čím sa dávame viesť? Pristúpime k
Nemu s úprimným srdcom v plnej istote viery?
Prosme o milosť, aby nám Pán otváral oči pre bohatstvo Jeho
milosti a pravdy, ktorá je len v Ňom. Nech vstúpime s úprimným
srdcom do slávnych skutočnosti, ktoré nám Pán pripravil v svojom
diele spásy. Vstupujme do svätyne, aby nás znova a znova zalievalo
svetlo pravdy a teplo Božej lásky, vždy nové a nové posilnenie viery,
že On všetky veci dovedie k svojmu cieľu.
Váš brat kazateľ
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Naša dôvera
dôvera
Rád by som venoval aspoň v krátkosti taký reminiscenčno-spomienkový retro pohľad na udalosti minulých dní,
ktoré boli a sú spojené s voľbami. Ako sa hovorí, noty sú rozdané, teraz už len hrať. Ale ako je to ťažké zosúladiť sa na
jednu tóninu. Zvolili sme si tých, ktorých si zaslúžime, ktorí
nás povedú . Len či to bude aj tá sľúbená istota? Uvidíme, čas
a skutky to ukážu. Ale čo cítime, čo prežívame? Nuž, jedni,
hlavne v straníckych centrálach, plesali a iní boli zaskočení sklamaní. A čo my ľudia tejto krajiny? Ako sme uzrozumení
s daným stavom? Čo bude pojivom ďalšieho nasledovania
a smerovania tejto krajiny a jeho ľudu – nás. Ako sa zachováme, keď hlavne politici vytriezvejú z ošiaľu volieb či dopadov káuz a budú sa prijímať opatrenia, ktoré budú nepopulárne, ale nutné, ktoré nezneli z bilbordov či programových vyhlásení, ktoré zasiahnu našu podstatu a skutočnú realitu života a jeho potrieb? Čo bude? Nuž v mnohých prípadoch nesúlad
slov so skutkami. Totiž chcenie je jedna stránka života každého z nás, realita mysle a konania je však druhá, tá odvrátená
- horšia. Máme to pripomenuté v podobenstve o veľkej večeri
(Luk.14;17-30), kde dominujú samé výhovorky. Aj víťazná
strana určite chce a bude mať aspoň rétorickú túžbu, či ambície niečo napraviť z toho marazmu, čo doposiaľ sa nahromadilo. Ale sila peňazí, pokrytectvo, zaviazanosť a previazanosť,
vlastná túžba a pýcha nakoniec prehluší aj to dobre mienené,
ako tomu bolo doposiaľ. Taká je skúsenosť. Tak teda, čo s tým
sa dá robiť?
Hľadajme odpoveď v Slove Božom. 1Petra 5, 5c-711; Mar. 6,45-50-52; Teda ap. Peter radí, aby sme sa pokorili pod mocnú ruku Božiu. Tam kde je „pokora“ nemôže byť
pýcha. To znamená, že Boh nás môže a chce požehnať svojím
spôsobom a podľa svojho načasovania. Preto neprislúcha sa
nám nadchýnať pre tú ľudskú podstatu - poviem to sľubotechnu, lebo tá nevedie k pokore. Avšak neznamená to, že máme
teraz byť pasívni, stojaci so založenými alebo vystretými rukami. Nikto nám nič bez práce nedá, skôr vezme a keď aj, tak
to nemá biblický základ. Totiž výrok z 1Moj.3,19 prepojený
na prečítaný text to potvrdzuje, že v pote tváre sa máme
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„pokoriť pod mocnú Božiu ruku, aby sme boli vo svojom čase
povýšení“. Teda nezbavuje nás starostí. Tie nás budú sprevádzať od kolísky, až po hrob. Ale je tu Božia cesta umocnená
Božou mocou. Ukazuje nám ju ap. Peter 5 v 7 verši. „Naňho
zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás postará“. Teda
osudy tejto krajiny a národa ležia predovšetkým v rukách
Všemohúceho. Aj náš život so všetkými starosťami
a ťažkosťami má vo svojich rukách. Častokrát síce nechápeme, prečo na nás dopúšťa také či onaké životné riešenie, ale
je dôležité, aby sme si neustále na každý deň uvedomovali, že
„pokoriť sa pod jeho mocnú ruku“(v.6) je to najlepšie, čo
môžeme urobiť z našej strany. On, ktorý neraz veľa naloží,
dáva aj silu niesť bremeno života.
Aj dnes, keď sa zdá, že niet východiska, je dosť dôvodov nato, aby sme v pokore kráčali životom s pevnou dôverou
v moc Pána Ježiša. Ja viem, že je to ľahko povedať, keď nás
ťažkosti obchádzajú, keď nám nič nechýba, keď naše telo funguje bez toho, aby sme si to uvedomovali. Ale! Ale kto svoje
starosti, napätia a denné zápasy chce niesť sám, nemá k Bohu
plnú dôveru. Preto je prirodzené, že máme strach o to či ono,
o budúce dni, ako to len bude. Je normálne sa báť tam, kde
sme v neistote. Vyplýva to aj z druhého textu. Učeníci na mori, sa tiež báli. Bola okolo nich tma, rozbúrené more a išlo im
o život. Do tejto situácie zaznieva Ježišovo (Mar.6,50)
„Vzmužte sa (Dúfajte) Ja som, Nebojte sa!“ Táto ponuka platí
aj pre nás, ľudí dnešnej doby. On má moc, ale aj pomoc pre
tých, ktorý o túto pomoc stoja. Teda prečo sa nebáť? Lebo Ja
som s vami, hovorí Ježiš.
Viem, možno mnohí z nás máme obavy, ako dokáže nová vláda riešiť to, čo čiastočne Gorila vyniesla na svetlo. Budú sociálne istoty, aká bude zdravotná starostlivosť, bude dostatok
práce, právny štát, zaistené ľudské práva, odstráni sa korupcia, zastaví sa zdražovanie, aké budú dane? Zaiste, to všetko
na nás dolieha a bude doliehať, ale je tu pre nás pripravené to
neustále Ježišovo zvolanie „Dúfajte, ja som s vami, nebojte
sa“. Aj keď učeníci nevideli Ježiša, On ich mal neustále
v merku. Jeho záujem o nich zvíťazil nad ich nedostatkom
viery. Tak teda nebojácne vykročme dnes do života s Pánom
Ježišom, pokorení pod mocnou Božou rukou, zložiac na Neho
všetky naše starosti, dovoliac Mu postarať sa o nás.

4

Zborové listy 04 / 2012

A už len dodatok. Bratia a sestry, my mnohí si vlastne
ani neuvedomujeme, v akom dobrom kúte sveta žijeme.
Buďme vďační, že pre dôstojný život máme všetko, čo potrebujeme. Dané nám je to z milosti. Tak ako sme tu, mohli
by sme byť v kúte zeme, kde nieto ničoho, len holého ľudského života, útlaku, hladu a bezprávia. A verte mi, že som si
vedomý toho, o čom hovorím. Mal som totiž možnosť niečo
z toho vidieť. Možno aj tento deň je pre niekoho ťažký, plný
starosti a strachu, čo bude, ako život zvládnuť. Ale uvedomme
si, že teraz všetko záleží len na každom jednom z nás, či vnímame, chápeme a prijmeme ponúknutú pomoc a rady,
zhmotnené v Božej moci skrze Pána Ježiša. Fil.4,6 Pre nič
nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte
Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.
Milan Liška

Zasľúbenie
A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného
mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi
ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení.
Skutky Sv.ap.4,12

VSM 2012
16.-17. marca sa v Hermanovciach n/T. opäť po roku
uskutočnilo Východoslovenské stretnutie mládeže. Tohto roku
v znamení témy Prejdi na druhú stranu. Pod týmto troška záhadným názvom sa skrývala veľmi užitočná a aktuálna myšlienka: aby mládežníci pracovali na svojom dospievaní
k plnohodnotnému kresťanskému charakteru, aby prešli na
stranu dospelosti. Hlavné slovo mal v piatok večer domáci
Slavo Krupa na tému Som stále dieťa? V sobotu doobeda
a večer poslúžil Ján Máhrik zo Žiliny témou Buď vzorom!
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Tento brat je vedúcim mládeže v miestnom zbore a bolo vidieť
i cítiť, že mladým rozumie. Slovo bolo svieže a inšpiratívne.
Vytvoril sa aj priestor na „pokecanie“ a upevnenie starých
kamarátstiev či nadviazanie nových. Zvláštnosťou bol volejbalový turnaj, kde tentokrát neboli žiadne „zborové“ družstvá,
ale všetky pomiešané zo športuchtivých mládežníkov rôznych
zborov. Bolo to fajn. Boli sme tiež radi, že sme sa nazbierali
v mierne hojnejšom počte ako inokedy, išlo nás z Košíc sedem. Aj celková účasť bola veľmi slušná, okolo 120 ľudí. Sme
vďační, že si Hermanovčania vzali toto bremeno na seba
a robia to s láskou. Ale tak nejako cítime v kostiach, že po
troch rokoch za sebou by ich asi už bolo treba vystriedať...
Ivan Žežula a Tomáš Kušnir

Výkrik spod kríža
Dlho ma po mojej ceste za vierou v môjho jediného Spasiteľa Pána Ježiša Krista nenechával na pokoji a uspokojivom
vysvetlení biblický verš z Mk. 15,34: Bože môj, Bože môj,
prečo si ma opustil?, ktorý možno nahlas, možno nebadane,
v hrôzostrašnej scenérii golgotskej popravy, kedysi dávno
volá Boží Baránok smerom k nebeskému Otcovi.
Svätý a nevinný Boží Syn, ktorý ako jediný človek na zemi
je spravodlivý a bez hriechu, nesmierne trpí nevinnou
a zdĺhavou smrťou, ktorú si vymyslelo zvrátené ľudské srdce
za účelom najväčšieho možného trápenia. Ukrižovanie za
účasti posmievačov, v prítomnosti zdesených
milovaných,
ktorí sú bezmocní voči krutosti. Ježiš Kristus, opustený svojím
Bohom trpí trest za ľudstvo, aj za ešte nenarodených! On,
ktorý je Synom Pána stvorenstva, vesmíru! Prečo?
Až vedomie mojej biedy, hriešnosti, pre ktoré sa vždy kdesi z môjho vnútra ponúka aj dôvod na ospravedlnenie, vynára
postupom času odpoveď: Boh vykonáva súd - trest nezmiernený, na svojom milovanom Synovi, aby všetci, ktorí v neho
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uveria a vyznajú mu svoje hriechy - aj ten dedičný, obdržali
Božie milosrdenstvo a nezahynuli, ale mali skrze Neho večný
život.
Jednoduché a logické, lebo Boh milosti, ale aj odplaty
spravodlivosti je dokonalý a nepozná kompromisu v línii hriech
a trest. Harmónia dokonalosti, ktorá je ťažko stráviteľná pre
sebastredného človeka.
Ježiš Kristus bol od Boha na kríži v zástupnom treste opustený, aby všetci, ktorí v Neho uveria, nikdy neprešli do opustenosti od Boha, do večného trápenia. Ten, kto uverí v Pána
Ježiša Krista, smie časom zvedieť, že len cez Kríž je so mnou
Najvyšší a nikdy ma neopustí. Môj bôľ, neistota a volanie
o pomoc, ak naozaj v Neho verím a ho nasledujem, už bol
vyrieknutý a dokonaný na Golgote. Skrze volanie na kríži
a dokonanú obeť môjho Spasiteľa za najväčšej Veľkej noci, na
okraji biblického Jeruzalema.
Moja cesta je však nezaslúžene jednoduchá a celý život mi
nebude stačiť sa tomu v zahanbení a s vďakou čudovať.
D. Klincková

Prosba
Rozpomeň sa na mňa Pane, keď prídeš do svojho kráľovstva! A Ježiš mu povedal: Amen ti hovorím, dnes budeš so
mnou v raji.

Rada
Do tvojej ruky porúčam svojho ducha, lebo si ma vykúpil, Hospodine, Bože silný a verný
Žalm 31,6
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H. Žežulová:
Žežulová:
Odpuštění

Zpívá duše
Našla lék
v Kristově oběti podivné

Kameny vin spadaly
Vyleželé rány zarostly
Boží láskou

Na přestoupení tvá nevzpomenu více
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Rada
Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, ale vstal.
Rozpamätajte sa ako vám hovoril, keď bol ešte v Galileji, keď
povedal, že Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnych
ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych.
Luk. 24,5-7

Ako sme na tom – čísla, fakty a čo ďalej
Po celom rade komplikácií spojených so samotným sčítaním obyvateľstva v minulom roku tu máme konečne prvé čísla. Či sú dôveryhodné, keď neraz bolo sčítavanie sprevádzané
zmätkami a marené nemalým počtom obyvateľstva? Myslím
si, keďže skutočný kresťan sa má vždy hlásiť k svojej viere, že
výnimočne štatistikám o počte skutočných veriacich môžeme
veriť z celého sčítania najviac. Dokonca oproti roku 2001, keď
sa úrady masívne vyhrážali pokutami v prípade nevyplnenia
sčítacích hárkov, sú tieto čísla vôbec najdôveryhodnejšie od
konca vojny.
Kto pozná vývoj spoločnosti, najmä hodnotové rebríčky
mladšej generácie a samozrejme aj duchovný a morálny stav
v jednotlivých denomináciách, tak asi vývojom počtu veriacich
prekvapený nebol. Aj keď je možné namietať, že papierové
prihlásenie sa k niektorej viere, či dokonca aj dodržiavanie
istých obradov, ešte nie je zárukou skutočnej viery, predsa len
takéto číselné vyjadrenie nie je možné v žiadnom prípade bagatelizovať a preto je určite v súčasnosti predmetom silného
záujmu predstaviteľov jednotlivých denominácií (úmyselne
nepoužívam v tomto článku označenie cirkev, ktorej hlavný
Predstavený určite pozná štatistiky najlepšie). V priloženej
tabuľke sú uvedené len niektoré, pre nás zaujímavé, denominácie, kde tie protestantské sú vyznačené tučnou kurzívou.
Z podkladov Slovenského štatistického úradu sú vybrané iba
ostatné dve sčítania a v poslednom stĺpci je uvedený percentuálny nárast (+), resp. pokles (-) oproti roku 2001, ktorý
poslúžil ako percentuálny základ.

Zborové listy 04 / 2012

9

Názov
denominácie

2011
počet

2001
počet

Rozdiel v
% oproti
2001

Rímskokatolícka cirkev

3 347 277

3 708 120

-9,73

Gréckokatolícka cirkev

206 871

219 831

-5,90

Pravoslávna cirkev

49 133

50 363

-2,44

Evanjelická cirkev a.v.

316 250

372 858

-15,18

Reformovaná
cirkev

98 797

109 735

-9,97

Bratská jednota baptistov

3 486

3 562

-2,13

Cirkev bratská

3 396

3 217

+5,56

Kresťanské zbory

7 720

6 519

+18,42

10 328

7 347

+40,57

Apoštolská cirkev

5 831

3 905

+49,32

iné

23 340

6 214

+275,60

bez vyznania

725 362

697 308

+4,02

nezistené (neudané)

571 437

160 598

+255,82

Evanjelická
tická

kresťanská

cirkev

metodis-

Pozrime sa na čísla v uvedenej tabuľke bližšie. Síce nie je
to štatistická katastrofa ako v Českej republike, keď tam jednotlivé denominácie šli zhruba na jednu polovicu a oproti roku
1991 dokonca na jednu štvrtinu, ale predsa aj na Slovensku je
tých mínusových znamienok, žiaľ, podstatne viac ako plusových. Jedinou „dobrou“ správou je snáď prekvapujúci pokles
jehovistov o 16,5%. Aj keď naša CB si prilepšila o vyše 5%, je
to 179 členov a oproti deväťdesiatym rokom, keď bol nárast o
vyše 170%, musíme hovoriť jednoznačne o stagnácii. Na tlak
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vonkajšieho sveta sa vyhovárať nedá. Ten s klesajúcim počtom kresťanov bude iba narastať. Pri takejto úvahe by sme
potom museli pripustiť, že o ďalších desať rokov nás bude ešte
menej. Ak chceme zvrátiť takýto nepriaznivý vývoj, tak sa
musíme pozrieť do svojho vnútra, ako zmýšľame, ako prejavujeme našu vieru, ako sa správame voči svojmu okoliu
a v neposlednom rade voči sebe navzájom. Ak si položíme
tieto otázky a pokúsime sa zodpovedať ich čo najpoctivejšie,
tak by sme sa mali dopátrať aj možných spôsobov riešenia.
Jednak pri pohľade na túto tabuľku a jednak aj na situáciu
v CB či na predpokladané zmeny v spoločnosti, kde o inom je
odluka cirkvi od štátu asi len otázkou niekoľkých rokov, je
potrebné sa zamýšľať nad rôznymi, hoci aj časovo vzdialenými
alternatívami. Buďme si úprimní, že masový nárast v CB je asi
nepravdepodobný. Model, keď máme na naše počty vyše 25
zamestnancov, ktorých platí štát, bude zakrátko asi neudržateľný. Avšak nielen z uhla pohľadu financií, ktoré môžu byť
akokoľvek „hriešne“, ale jednoducho sú potrebné, alebo faktov
z uvedenej štatistiky, je potrebné sa znovu pozrieť na vzťahy
jednotlivých protestantských denominácií. Cieľom každého
spoločenstva veriacich má byť hlavne pomáhať hľadajúcim
nájsť Božiu pravdu a spoločne sa sprevádzať na ceste viery, až
kým každého z nás raz Pán nepovolá. Je na zváženie každého,
či rozdrobenosť kresťanov do jednotlivých a hlavne do seba
uzatvorených denominácií je to jediné pravé a správne, čo
máme ponúkať tomuto svetu a po ňom neraz blúdiacim ľuďom, ktorých nám Pán posiela. Naše denominácie, priznajme
si to, neraz vznikali ako dôsledok hriechu pýchy a hádok našich predkov. Štiepili sa pre neochotu načúvať tomu druhému
a neochotu akceptovať aj jeho predstavu života a praktík viery. Máme sa ešte stále k takémuto „odkazu“ hlásiť? Nie je náhodou čas znovu síce kriticky a iba podľa Písma, ale predsa len
zhodnotiť dnešné myšlienky a postoje aj tých ostatných?
Skúsme aspoň na chvíľu a nezáväzne trochu uvažovať nekonvenčne s pohľadom do budúcnosti bez zviazanosti s dnešnou
realitou.
Okrem Evanjelickej cirkvi a.v. (ECAV) ide o všetko počtom
malé protestantské denominácie. U reformovaných sú
v súčasnosti silné národnostné pnutia medzi maďarskou
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väčšinou a cca 20- tisícovou slovenskou menšinou. Navyše,
najmä v menších denomináciách neustále cítiť pnutia z efektu
tzv. malého rybníka a veľkých rýb. Neustále uzatváranie sa do
seba iba prehlbuje negatíva takéhoto rybníka a predovšetkým
nevytvára dobrý obraz kresťanstva, keď sme neustále takto aj
navonok rozdelení. Ak by sme len čisto hypoteticky kalkulovali, tak bez ECAV, ktorá je aj teologicky vzdialenejšia, by mohlo
ísť podľa jednotlivých viac-menej reformovane orientovaných
denominácií o 27 až 50 tisíc veriacich v po slovensky hovoriacich zboroch, čo už nie je až taký zanedbateľný počet. Mnohokrát naše rozdiely spočívajú iba v detailoch a hlavne v rôznej
historickej tradícii, ktorá je neraz negatívne posilňovaná aj
členstvami v rôznych zväzoch. Avšak položme si otázku. Nemá
byť pre nás na tomto malom Slovensku dôležitejšie to, ako
žijú naši bratia a sestry vo viere o dve – tri ulice ďalej, než
napr. niekde v Ženeve? Nemáme vytvárať hlavne s nimi spoločenstvo, lebo sú na to jednoducho geografické, jazykové
a iné predpoklady vhodnejšie? Spomeňme si na Bardejovskú.
Nedesí nás náhodou predstava dvoch vedľa seba stojacich
protestantských „kostolov“? Na čo to bude dobré?... Aj organizačne sa dajú veci riešiť tak, aby nijaká z existujúcich denominácií nebola nejakým spôsobom potláčaná a pohlcovaná.
Veď môžu napr. existovať senioráty s vysokou mierou autonómie. Príkladov vo svete je na to dosť, napr. Těšínske zbory
v CB, Českobratská církev evangelická či Evanjelická cirkev v
Nemecku. Spoločne však môžeme zabezpečovať diakoniu,
misiu, školstvo, lepšie pokryť pastoráciu najmä malých staníc,
možno aj mládežnícke aktivity a mnohé iné. Predovšetkým
však budeme môcť vystupovať voči tomuto svetu ako síce
rozmanití, ale v spoločných veciach jednotní presne tak, ako
nám to káže Písmo, napr. Kolosenským 3, 15 alebo Filipským
2, 1-4.
Áno, prípadná realizácia týchto úvah nie je témou ani
dneška a možno ani zajtrajška, ale začať o tom rozmýšľať
a rozprávať sa je potrebné už dnes, aby sme zajtra, najneskôr
pozajtra neboli nepríjemne prekvapení z toho, ako sa ten svet
zase „rýchlo“ zmenil a že v našich rybníčkoch hrozí ekologická
katastrofa z nedostatku kyslíka.
Ján Vaščák
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Slovíčko pre deti
Tri dôležité veci
Prečítajte si zo svojej Biblie text z Jána 6, 5-11. Pri čítaní
skúste nájsť tieto utajené slová: „Je tu chlapec ... “
Úryvok z Biblie hovorí o chlapcovi, ktorý bol v jednu chvíľu
na správnom mieste, priniesol tam správne veci a vo svojom
srdci mal správny postoj.
Spoločne s veľkým zástupom ľudí na trávnatom kopci počúval tie úžasné veci, o ktorých hovoril Pán Ježiš. Keď prišla
doba večere, chlapec dal ochotne Pánu Ježišovi päť chlebov
a dve rybky. To, čo ten chlapec mal, použil Pán Ježiš na nasýtenie päť tisíc ľudí!
A čo ty? Si ochotný použiť to, čo máš, pre Pána Ježiša?
Aby sa o Ňom dozvedeli ďalší ľudia? Počúvaš Jeho slovo
z Biblie, aby si poznal, kde je tvoje pravé miesto?
Premýšľaj o troch dôležitých veciach. Pán Boh si ťa môže
použiť, aby si bol požehnaním pre druhých tak, ako použil
chlapca z príbehu.
I.
správne miesto
II. správne veci
III. správny postoj
Hana Žežulová
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Staršovstvo informuje
Staršovstvo pripomienkovalo návrh novej Ústavy CB.
Staršovstvo rozhodlo o vykonaní revízie vzduchotechniky
vzhľadom na podozrenie, že sa plesne šíria touto cestou.
Manželia Kušnierikovci vzhľadom k zmeneným rodinným
podmienkam prestúpili do zboru v Hermanovciach n/T.
27.4.-28.4. sa uskutoční v Prešove výročná konferencia
CB.
Zapísal Ivan Žežula

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 24.5.2012.
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

Modlitebné podnety:

Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úžitok
múdrosť pre vedenie zboru a cirkvi
konferencie CB v Prešove
starších bratov a sestry a chorých
evanjelizačnú a svedeckú službu
Vítkovce
misiu doma a v zahraničí
rodiny, za výchovu deti v duchu evanjelia
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Program
Program na mesiac apríl
1.

Ne

2.

Po

5.

Št

6.

Pi

8.

Ne

9. Po
12. Št
13. Pi
15. Ne
16. Po
19. Št
21 So
22. Ne
23. Po
26. Št
27. Pi
28 So
29. Ne
30. Po
3.5. Št
6.5. Ne

10.00 Zhromaždenie /br. M. Petrejčík, br. Jeff Talley/
18.00 Modlitby
17.30 Mládež
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
18.15 Spoločenstvo pri pamiatke na poslednú Pánovu
večeru
15.00 Zastavenie zboru na Veľký piatok
10.00 Zhromaždenie na Veľkonočnú nedeľu
/br. M. Havrila, kaz. P. Halža/
Veľkonočný pondelok
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
18.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaždenie /br. F. Kaleja, kaz. P. Halža/
16.00 Stretnutie rodín
17.30 Mládež
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Konferencia CB v Bratislave
10.00 Zhromaždenie /br. M. Kuzma, kaz. P. Halža/
17.30 Mládež
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Konferencia CB v Prešove
Konferencia CB v Prešove
10.00 Zhromaždenie /br. Ľ. Straka; kaz. R. Betina/
17.00 Vítkovce
17.30 Mládež
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. M. Bielik; kaz. P. Halža/
a Večera Pánova
18.00 Modlitby
Zmena programu vyhradená.
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