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Myšlienky z konferencie
EVS v Žiline
Ondrej Kolárovský

On obráti srdce otcov k synom a srdce synov
k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem
kliatbu.
Malachiáš 3:24

Slovo na úvod
Vladimír Chladný
Bratia a sestry!
I keďsme mali naše ľudské plány, vydať koncom júna ďalšie číslo časopisu SDG, Pán to
nakoniec zariadil inak. Rôzne pracovné ale
i zdravotné prekážky tímu, ktorý SDG tvorí, to
tentoraz znemožnili. Keďže sa nám však podarilo pripraviť dostatok materiálov za náš cirkevný zbor Terasa, rozhodli sme sa jednorázovo zostaviť a vydať tento občasník.
Prosím vás preto o zhovievavé čitateľské oko
a prajem vám požehnané chvíle pri jeho čítaní.

Ak poznáme Boha, bez toho aby
sme poznali svoju biedu, dospe
jeme k pýche. Ak poznáme svoju
biedu bez toho, aby sme poznali
Boha, dôjdeme k zúfalstvu.
Ak poznáme Krista, prídeme do
stredu, v ktorom môžeme nájsť

Blaise Pascal  filozof, matematik, fyzik, prozaik

Konferencia EVS sa uskutočnila tentokrát
v Žiline prvý májový víkend s hlavnou témou
„ Prebuďsa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus“ (por. Ef 5:14). Všetky prednášky budú postupne uverejňované na webstránke EVS. Mňa osobne veľmi oslovila myšlienka z prednášky brata Øivinda Auglanda,
ktorý pôsobí v Nórsku ako farár a zakladateľ
cirkevných zborov. Jeho myšlienky boli pre
mňa zvlášť zaujímavé. Zvlášťma oslovila ilustrácia, v ktorej prirovnal spoločenstvo
v cirkvi k šípu. Už letmý pohľad na obyčajný
šíp nám napovie, že šíp má tri hlavné časti –
hrot, telo šípu a operenie. Hrot predstavuje
mladú generáciu, ktorá je priebojná, derie
sa dopredu, má svoju silu a údernosť. Mladí
neustále skúšajú nové veci, neuspokoja sa s daným status quo, hľadia dopredu a chcú svet
zmeniť k lepšiemu. Ale skúste hodiť samotný
hrot šípu. Je síce ostrý a nebezpečný, ale sám
o sebe veľa nezmôže. Jeho let je nepredvídateľný a môže narobiť viac škody ako osohu. Sám
o sebe nemá jasný smer a jeho potenciál môže
výjsť naprázdno. Hrot potrebuje telo šípu, ktoré mu dáva oveľa lepší dosah. Telo šípu umožňuje ďaleký dolet. Je to potenciál strednej generácie, ktorá je schopná znásobiť údernosť mladých a pomôcť im dosiahnuť ich méty. Úlohou
strednej generácie je držaťmladým chrbát v
ich úsilí, nie hádzaťim polená pod nohy, nie
ich brzdiť, ale rozumne usmerniť. Stredná
generácia má ešte jednu dôležitú úlohu – je
prepojením medzi mladými a najstaršou generáciou. Staršiu generáciu predstavuje operenie
šípu. Často medzi tými najmladšími a najstaršími vznikajú mnohé nedorozumenia a trenice,
vzájomné posudzovanie a nepochopenie. Úlohou strednej generácie je vytváraťmost a prepojenie medzi týmito generáciami (žiaľ, v našej cirkvi je práve stredná generácia akoby neviditeľná a pasívna). Starší sú možno slabí ako
pierko, nemajú už síl realizovať potrebné kroky

v spoločenstve, majú však skúsenosti a múdosť, ktorú nazhromaždili počas svojho života. Pierko možno vyzerá ako niečo nadbytočné,
ale skúste vystreliť šíp bez operenia. Doletí
možno ďaleko, aj sa zapichne, ale či trafí cieľ, je
neisté. Práve operenie umožňuje presné zamierenie na cieľ. Ak je mladšia a stredná generácia
ochotná počúvať starších, umožní im to získať
správny smer pre svoje úsilie. Táto ilustrácia
nám ukazuje ako sa v spoločenstve navzájom
potrebujeme a dopĺňame. Ak budeme bojovať
proti sebe, skončíme ako nepoužiteľný zlomený
šíp. Hrot, telo šípu či operenie sú jeden bez druhého prakticky nepoužiteľné, ale spolu vytvárajú nebezpečnú zbraň, ktorá v ruke Lukostrelca môže byť účinne použitá. Buďme takýmto
šípom v ruke nášho Pána!

Čo nové vo výstavbe kostola
na Terase
Ondrej Kolárovský

Po zimnej prestávke boli práce na výstavbe
kostola obnovené. Boli urobené hydroizolácie
v celom interiéri kostola (okrem veže) ako aj
dokončené v exteriéri. Pokračujeme uložením
tepelnej izolácie, nasledovať bude uloženie
podlahového kúrenia a betónových poterov.
V tomto roku chceme pokračovať vnútornými omietkami, sadrokartónovými podhľadmi,
dokončovaním elektroinštalačných prác a ďalšími prácami podľa technických a finančných
možností. V súčasnosti riešime jednotlivé práce samostatnými subdodávkami, čo je síce
pracné a časovo náročné, ale umožňuje nám to
vyrokovať čo najlepšiu cenu v požadovanej kvalite. Prosíme o modlitebnú, morálnu a finančnú podporu, privítame aj tipy na subdodávateľov ďalších prác.
Okrem toho pokračuje pomerne rozsiahla
a náročná inžinierska činnosťv súvislosti

so zmenami v projekte (za účelom zjednodušenia a zníženia nákladov) ako aj v súvislosti
so záväzkami, ktoré nám vyplývajú zo stavebného povolenia vybudovať parkoviská, rekonštruovať rondel a cestu na pozemkoch mesta
medzi Poliklinikou Terasa a naším kostolom.
Vzhľadom na to, že od vydania pôvodného stavebného povolenia na tieto objekty (parkoviská, rondel a cesta) sa zmenila situácia (reformovaná cirkev odstúpila od zámeru stavať tu
svoj kostol), riešime aj zmenu stavebného povolenia tak, aby sme znížili svoje záväzky
a náklady.
Na tento rok bola vyhlásená dištriktuálna
ofera pre výstavbu nášho kostola. To znamená, že jednotlivé cirkevné zbory nášho Východného dištriktu venujú jednu svoju oferu na výstavbu nášho kostola. Postupne takto prichádzajú príspevky na náš účet z cirkevných zborov. Aj takto ďakujeme za prejav solidarity
s našimi potrebami a podporu. Doteraz sme
prijali (k 31.4.2014) príspevky zo 40 cirkevných zborov v celkovej výške 3.867,03€. O ďalšom vývoji vás budeme informovať v ďalšom
čísle.
Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte
sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým
ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte
ustarostení, ale vo všetkom s vďakou
predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých
svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží,
ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť
vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.
Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo
je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo
čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo
je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa
naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na
mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.

Filipským 4, 4-9

Služby Božie
v Šaci
Ondrej Kolárovský

Možno si všimnete medzi pravidelnými informáciami cz Terasa novinku – služby Božie
v Šaci. Ide o novú aktivitu, ktorá je ešte stále len
na začiatku a v postupnom hľadaní toho, aké
zámery má s nami Pán Boh. Myšlienka miestnej práce v Šaci nie je celkom nová, v predsedníctve i presbyterstve cirkevného zboru
sme o tom v minulých rokov niekoľkokrát
hovorili ako o možnosti, avšak doteraz sme
neprikročili ku konkrétnym aktívnejším činom. MČ Šaca patrí do pastorálneho obvodu
cz Terasa, avšak z hľadiska dopravného je
MHD priame spojenie na Mlynskú, pretože pri
návšteve služieb Božích na Terase je nutné zo
Šace prestupovať. Aj to je jeden z dôvodov,
prečo mnohí evanjelici pochopiteľne uprednostňujú služby Božie v meste, čo je úplne
v poriadku. To, čo pekne vyzerá na mape nie je
vždy praktické pre konkrétnych ľudí. Naviac,
v Šaci je podľa sčítania ľudí len necelých 80
evanjelikov, takže tam chýba dlhšia tradícia
práce evanjelickej cirkvi. Evanjelikov, ktorí tu
žijú sme v minulosti kontaktovali cez listy alebo
aj osobnými návštevami (zborového dozorcu).
Na jar prišla s myšlienkou začať miestnu duchovnú prácu priamo s J. Bucková, evanjelička
bývajúca v Šaci. Keďže Šaca patrí pod Terasu,
nakoniec skončila v rozhovore v kancelárii nášho farského úradu.
Po predstavení myšlienky na našom zborovom presbyterstve sme prikročili k činu.
S prosbou o podporu tejto myšlienky sme šli aj
za pánom starostom MČ Šaca, ktorý ponúkol
bezplatné užívanie ekumenického domu
modlitby na cintoríne, kde sa už konajú služby
Božie troch iných cirkví. Prvé evanjelické
Ak chcete pobaviť Pána
Boha, zoznámte ho so
svojimi plánmi do
budúcna.

Woody Allen  režisér, spisovateľ, herec

službyBožie vŠaci sa konali vnedeľu po
Veľkej noci o 18:00. Zúčastnilo sa ich 32 (!)
bratov a sestier. Z toho 25 miestnych a 7 "terasákov", vrátane predsedníctva cirkevného zboru a kurátora, ktorí prišli podporiť tento nový
projekt. Podobná účasť bola aj na ďalších službách Božích.
Služby Božie tam plánujeme konaťpravidelne, vždy v 3. nedeľu v mesiaci podvečer. Je to
služba miestnym ľuďom s potenciálom evanjelizácie. Jednoducho, aby cirkev a evanjelium
boli bližšie ľuďom tam, kde priamo žijú. Samozrejme, veľa záleží od miestnych ľudí, pretože z kancelárie farského úradu sa veľa neurobí.
Robíme teda malé kroky s veľkou nádejou, že
Pán Boh sa prizná k našej viere a ukáže nám,
akým spôsobom môže byť naša viditeľná prítomnosť v Šaci nápomocná k rastu Božieho
kráľovstva na zemi.
Budeme radi, ak nás podporíte povzbudením, modlitbami a aj svojou účasťou.

Mravčekovia na Terase
Ráchel Galvánková

18. 5. prišiel do Košíc detsko - mládežnícky
spevokol Mravčekovia z CZ Bystré pod vedením dirigentky Anny Chmeľovskej. Poslúžil
piesňami počas služieb Božích v CZ Košice Terasa a poobede koncertom v reštaurácii
Cassovia. Mravčekovia vznikli pred 12 rokmi,
kedy ich bolo len 8. Dnes ich je skoro 30 a piesňami prinášajú radosť v mnohých cirkevných
zboroch po celom Slovensku. My sme radi, že
prijali pozvanie aj do Košíc.
Verím, že hneďna prvé počutie každého upútali svojim spevom už v doobedňajších hodinách
a naplnili očakávaním, čo príde neskôr. Vrámci
ich vystúpení sa viacerí speváci podelili s ich
osobnými svedectvami, o živote s Bohom a to,

Odpovede detí
z nášho
škôlkarského
spevokolíku na
Terase
Alena Kolárovská

že hudba môže byťúžasným nástrojom
uctievania Boha.
Poobedňajšiemu koncertu síce predchádzalo
množstvo príprav, ale výsledok presiahol očakávania asi všetkých zúčastnených. Nebol to
koncert, kde si vypočujete pesničky a odchádzate domov len s príjemným umeleckým zážitkom. Išlo tu o viac. Ľudia boli naplnení vzájomným porozumením, láskou jeden k druhému a radosťou, ktorá prichádza od Boha.
Sme šťastní, že aj deti z nášho spevokolíku,
ktorý vznikol pred pár mesiacmi pri EMŠ na
Terase mohli byťsúčasťou tohto Božieho
diela.
Sme síce ešte len na začiatku našej cesty, ale
keďmôžeme vidieť detské nadšenie pri speve,
to nás poháňa ďalej. A tak to bolo aj na koncerte, kde sme po prvýkrát vystúpili a spolu
s Mravčekmi zaspievali
pieseň Náš Pán On je
kráľov Kráľ. Aby toho
nebolo málo, poslúžili sme
dvoma pesničkami, ktoré
sme si od nášho založenia
stihli nacvičiť.
Veríme, že Pán Boh nás
bude ďalej viesť v tejto práci a my budeme môcť rozdávať lásku, ktorú nám On
dáva, ľuďom okolo nás. Pri
tomto koncerte sme sa
opäť uistili v tom, že ak
zveríme veci do Božích
rúk, On sa o to postará
a dá omnoho viac, ako
očakávame.

Čo sa ti páči na
spevokolíku, na ktorý
chodíš?
Timko: Že môžeme byť
všetci spolu, hry, pesnička o vláčiku a ako sa učíme, aby sme vedeli spievať a spievať Pánu Bohu.
Ester: Pesničky, aké sa učíme, hry, ktoré sa
hráme a najviac sa mi páči rozcvička pred spevom.
Karolínka: Ako spievame, páčia sa mi hry,
pesničky.
Žofka: Páči sa mi pesnička Rýchlo nastúpte,
rozcvička zmrzlina, hra stoličky.
Danielka: Rozcvička pred spevom zmrzlina,
hra stoličky.
Adamko: Páči sa mi pesnička Náš Pán, hlasová rozcvička.
Zopár odpovedí detí na otázku: „Čo sa im páči
na spevokolíku?“, môže byť vhodnou pozvánkou aj pre vaše dieťa. Spevokolík vznikol pri
materskej škôlke Muškátova 7, ale otvorený je
aj pre deti, ktoré radi spievajú a už nechodia
do škôlky, no túžia aj týmto spôsobom vzdávaťPánu Bohu slávu.

Učíme náboženstvo v MŠ spolu s manželom
a súčasťou je aj spev piesní. Vždy ma veľmi
povzbudzuje detský spev. Človek príde veľakrát
s hlavou plnou starostí, ale po prvej piesni je
všetko preč. Túžila som robiť niečo viac. Ale tá
túžba nerástla iba v mojom srdci, ale aj v srdciach našich dvoch dievčat Katky Fabriciovej
a Ráchel Galvankovej. Vďaka Bohu, ktorý spojil naše cesty. Nakoniec sme zistili, že pani riaditeľka MŠ už dlhšiu dobu o tom tiež rozmýšľala. Aj táto situácia ma presvedčila, že Pán
Boh má ozaj zvláštne spôsoby. Rozbehli sme
všetko potrebné a vďaka rodičom, ktorí sú
ochotní posielať a voziť deti, fungujeme
od 4. 4. 2014.
Chceme aj týmto spevokolíkom prinášať Bohu
slávu, rodičom a ľuďom radosť a deťom dať
možnosť zažiť spoločenstvo a využívať talenty,
ktoré im dal Pán Boh.

Víkendovka dorasťákov
z Terasy
Zuzana Písečná

Nadišiel ten deň. Piatok. Bolo pol štvrtej, keď
sme sa postupne všetci zišli na železničnej stanici a vyrazili za dobrodružstvom. O necelé dve
hodiny sme dorazili do Slavkova, kde nás privítali s otvorenou náručou a výbornou večerou.
Víkendovka sa niesla v duchu biblického príbehu o Danielovi, ktorý bol asi v našom veku,
keďmu vzali všetko, zmenili mu meno a ocitol
sa sám v cudzej krajine. Musel sa rozhodnúť
medzi vierou a slávou. Tento príbeh nám mal
ukázať, ktorým rozhodnutím máme v živote
začať.
Rozprávali sme sa o tom, že ak sa v prvom
kroku rozhodneme pre Pána Boha, tak
všetko ostatné príde samo, že Pán Boh nám
potom pomôže urobiť aj ďalšie rozhodnutia v
našom živote. Zahrali sme sa freesbie, hukububu, biblický futbal, tróny, ale nebolo to len
o hre. Bol to aj čas plný chvál, modlitieb
a osobných rozhovorov. V posledný deň sme
navštívili aquapark v Poprade, kde sme sa poriadne vybláznili a minuli poslednú energiu,
ktorá nám ostala. Bolo vynikajúco, ešte dlho
budeme spomínať na perfektne prežitý víkend.
Moja vďaka patrí hlavne Pánu Bohu, za jeho
ochranu, pekné počasie a za všetkých ľudí, ktorí si dali tú námahu a s láskou nám tento požehnaný čas pripravili.

Výlety do prírody
Adriána Némethová

Občianske združenie Kairos organizuje v spolupráci s detskými besiedkami každý mesiac
školského roka výlety do prírody. Sú predovšetkým určené deťom od 8 rokov a dorastencom, ale aj celým rodinám a dospelým, ktorí
majú radi prírodu a turistiku. Cieľom týchto
výletov je hlavne budovanie vzťahov a spoznávanie nádherných miest, ktoré stvoril Pán
Boh.
Za tých 5 rokov pochodili výletníci veľa rôznych miest v okolí Košíc. Úplne prvý výlet bol
do Jasova, kde videli jaskyňu, vyšli na Jasovskú
skalu a prezreli si aj kláštor premonštrátov.
Bankov, Jahodnú, Alpinku, Hrešnú či Klatovianku už majú v nohách a malíčku. Slovenský
raj je nádherné miesto a každý, kto sa nebojí
rebríkov alebo stupačiek popri skalách, nech sa
určite nabudúce pridá. Každý rok na jar zavítajú výletníci do Zádielskej doliny, kde môžu
prísť aj tí najmenší, pretože spodnou cestou sa
dá prejsť aj s kočiarom. Horná cesta a hlavne
výstup na ňu je náročnejší, ale ten pohľad zo
skál dole stojí za to a takisto aj predstava, že po
zostupe dole čaká opekačka a nanuknanuky zo
Zádielskej chaty. Medzi výletmi nechýbajú aj
exkurzie na miesta, ktoré ukazujú históriu
našich predkov, napríklad návšteva kaštieľa
Betliar, kaštieľa v Kluknave alebo kaštieľa
v Markušovciach.
Deti dostali na začiatku školského roka Preukaz turistu, do ktorého si nalepia za každý
výlet, na ktorý prídu, účastnícku nálepku
s miestom a dátumom výletu. Na konci každého školského roka je vyhodnotenie za najlepšiu účasť na výletoch s peknými odmenami.
Tesne pred posledným výletom je už takmer
jasné, kto budú výhercovia tento školský rok.

Najnovšie v máji zdolali odvážni turisti Rankovské skaly, odkiaľje nádherný výhľad až po
Košice. Odvážni boli aj preto, že stále sa na
nich z niektorej strany valili búrkové mraky, ale
nikdy ich nedobehli a tak v pokoji a pod Božou
ochranou zišli až do Herlian. Herlianskeho
gejzíru sa ale napriek 3-hodinovému čakaniu
nedočkali, tak snáďje to dôvod na to, aby tam
zavítali aj inokedy.
14. júna bol naplánovaný výlet na Šarišský
hrad a plány na výlety v novom školskom
roku budú zverejnené v septembri. Bude
skvelé, keďsa pridáte aj vy. Prechádzka prírodou je v mnohom obohacujúca aj napriek tomu, že ste po návrate domov príjemne unavení
a občas aj bolia nohy. Je to lepšia alternatíva na
trávenie času k sedeniu na školských alebo pracovných stoličkách a pozeraniu do obrazoviek
na televízoroch alebo počítačoch. Je to príležitosť na modlitby, rozhovory, zážitky a naberanie nových síl do každodenných povinností.
Neváhajte, a nabudúce príďte!

Odhalená skrýša –
veľkonočný program pre
deti
Adriána Némethová

Máte radi záhady? Áno? Tak ste presne takí,
ako pátrač Kubo, ktorý zavítal do Átrium klubu
12. apríla. Snažil sa už veľmi dlho vypátrať
záhadu odvaleného kameňa jednej skrýše.
V Átrium klube nebol ale sám. Našiel tam veľa
detí a rodičov, ktorí prišli na Veľkonočný
program pre deti – Odhalená skrýša. Prišli
a odhaľovali. Najprv skryté predmety,potom
skrýše zvierat a skrýše vo svojich srdciach.
Stretnúť zelenú chlpatú húsenicu nie je príjem-

ný zážitok. A bolo dobré, že deti ale aj dospelí
mohli počas pohybovej hry a divadielka vidieť
nielen ju, ale aj jej premenu na nové nádherné
stvorenie – farebného motýľa, ktorý lietal po
Átrium klube. Na začiatku svojho života je motýľveľmi zraniteľný, lebo jeho krídla sú ešte slabé, preto museli deti s pripravenou muníciou
(papierovými guľami) bojovať proti škorcovi,
ktorý chcel motýľa chytiť. Vďaka sile a vytrvalosti deti zvíťazili a škorca zahnali. Krásu motýľa sa naučili prirovnaťku kráse nového čistého stvorenia, premeneného z hriešneho
človeka Ježišom Kristom.
Ako dobre, že tam pátrač Kubo prišiel. Odhalil
záhadu, kvôli ktorej chodil už dlho po svete. Tá
záhadná skrýša bol odvalený hrob Pána Ježiša,
ktorý bol vzkriesený a hrob ostal prázdny.
Kubo zistil, ako sa to stalo a prečo Pán Boh
svojho Syna vzkriesil - aby mohol maťvečný
život každý, kto verí v Neho.
Na konci programu si deti ešte vyrábali nádherné veci, zabavili sa hrami a občerstvili sa na
prichystanej hostine.
Tento program pre deti zorganizoval detský
tím zborov ECAV v Košiciach v spolupráci
s Občianskym združením Kairos a Občianskym združením Detská misia.
Za požehnaný čas a radosť z tejto akcie patrí
veľká vďaka Pánu Bohu .

Služby Božie nedeľné - Terasa
9:30 – modlitebná chvíľa
10:00 (Biely dom – Magistrát MK); Večera
Pánova vždy v 1. nedeľu v mesiaci v rámci
služieb Božích, prípadne na sviatky, ako je
oznámené
Služby Božie Štós – druhá nedeľa v mesiaci
o 9:30
Služby Božie Košice – Šaca – tretia nedeľa v
mesiaci o 18:00 (v kaplnke na cintoríne na
Jabloňovej ulici)
Služby Božie v Univerzitnej nemocnici L.
Pasteura – Tr. SNP
sobota o 18:00
Detská besiedka
Nedeľa: 10:00 – deti začínajú na službách
Božích a po prvej piesni odchádzajú na
besiedku do skupiny podľa veku
Spevokol
pondelok o 17:30
Stretnutia žien (o aktuálnom stretnutí sa treba
informovať u vedúcej)
utorok o 17:00
Biblická hodina (počas školského roka)
streda o 17:00
Dorast (počas školského roka)
piatok o 17:00 v EMŠ
Biblické skupinky pre rodiny
i jednotlivcov – info u brata farára
Náboženstvá na ZŠ a príprava
konfirmandov – podľa rozpisu na webe
Podrobnejšie aktuálne informácie o
podujatiach v CZ
sú na webovej stránke:www.terasa.sk
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Pravidelné stretnutia

Pozývame na akcie
v lete
Letný zborový tábor cz Košice Terasa,
Teplý vrch
7.8.2014 - 10.8.2014
Letný zborový tábor je naplánovaný v
prekrásnom prostredí slovenskej prírody na
Teplom vrchu. Srdečne pozývame dospelých,
rodiny s deťmi i mladých, všetkých, ktorí chcú
prežiť, čo to je Božia rodina v zmysle hesla
„aby cirkev bola rodinou a rodina cirkvou“.
Počas týchto dní sa chceme navzájom
duchovne posil-niť skrze Božie slovo, modlitby,
duchovné piesne a spoločenstvo. Bližšie
informácie na farskom úrade.

Misijné dni VD ECAV,
Liptovský Mikuláš
17.7.2014 - 20.7.2014
Viac informácií:
http://www.vychodnydistrikt.sk/dni/

