CI Košice-Terasa
• NEDEĽA - PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
9,30
16,00
18,00

slovenské
Rodinné misijné spoločenstvo
večerné (od novembra o 17.00)

• DETSKÁ NEDEĽNÁ BESIEDKA:
Nedeľa

9,30
16,00

ZBeZvonárska23
RoSZBeZvonárska23

• BOHOSLUŽBY V TÝŽDNI:
Večerné:

utorok

18.00 (od novembra o 17.00)

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA
(počas školskéhoroka)

SLUŽBY BOŽIE
Magistrát mesta Košice(Biely dom), malá sála o 10:00
Detskábesiedka prebieha súbežneso SBo 10:00 hod.
Modlitebná chvn'av nedeľu pred SBo 9:30 hod. v suteréne
ŠTÓSvždy 2. nedeľav mesiaci o 9:30
ŠACA vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00
(kostol reformovanej Cirkvi)

• BOHOSLUŽBY NA INÝCH MIESTACH:
Pondelok
Streda
Piatok

14,30
14,30
9,30

DDSkladná ul.
DDBarca
DDGarbiarskaul.

HRAŠOvíK 20.10.2016 o 9,30

• BIBLlCKÁ HODINA
Štvrtok

16,30

ZBe,Zvonárska23

• PRíPRAVA KU KONFIRMÁCII:
1. ročník
2. ročník

piatok
piatok

14,45
14,45

ZSMlynská 23/1.p.
ZBe,Zv.23/1.p.

• STRETNUTIA MLÁDEŽE A DORASTU:
Mládež - REŠTARTštvrtok 17,17
Stretnutie M23 streda 18,00
Stretnutie dorastu piatok 16,00

ZS,Mlynská 23
ZBe,Zvonárska23
ZBe,Zvonárska23

• SPEVÁCKY ZBOR CHVÁLOSPEV má nácviky:
Utorok

16,30

ZS,Mlynská 23

• VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA NA ZŠ :
Pondelok
ZŠTomášikova3113.00 (1. stupeň) 14.00 (2. stupeň)
ZŠFábryho44 14.45
Utorok
SZŠDneperská1 13.30
ZŠPožiarnická3 13.45 (2. stupeň)
ZŠBruselská18 14.00
Streda
ZŠStaničná 13 13.15 (1. stupeň) 14.00 (2. stupeň)
Štvrtok
ZŠPožiarnická3 12,45 (1. stupeň)
ZŠL. Novomeského2 13.00 (l. skupina)13.50 (II. skupina)
ZŠParkAngelinum 8 14.00

SLUŽBY BOŽIE VO FNSP v sobotu o 18:00 hod.
VYUČOVANIE NÁBOŽENSTIEV:
ZŠJanigova - utorok o 14:00 hod.
ZŠTrebišovská - streda o 14:00 hod.
ZŠ Kežmarská 28 - roč. 1-2, utorok 013:00 -13,45 hod.
ZŠ Kežmarská 28 - roč. 3-4, streda o 13:30 -14,15 hod.
ZŠ Kežmarská 28 - roč.5-7, utorok 014:00 -14:45 hod.
ZŠ Kežmarská 30 - roč. 1-4, pondelok 013:45 -14,30 h.
Ak sa na vašejškole náboženstvo nevyučuje, sú 2 možnosti:
1. Dieťabude chodiť na školu, kde savyučuje.
2. Prihlási sadostatok detí na to, aby sa vyučovalo
aj na vašejškole.

KONFIRMÁCIA
1. ročnnkkonfirmačnej prípravy - streda 16:00 v EMŠ
2. ročnnkkonfirmačnej prípravy - utorok 16:00 v EMŠ

STRETNUTIE ŽiEN utorok 17:00 v EMŠ
BIBLlCKÁ HODINA streda 17:00 v EMŠ
MLÁDEŽ A DORAST štvrtok 18:00 v EMŠ
SPEVOKOL

pondelok 17:30 v EMŠ

BIBLICKÉ SKUPINKY pre rodiny i jednotlivcovbližšie info u brata farára alebo píšte na nášzborový email.
Pozn.:EMŠ Evanjelickámaterská škôlka Muškátová 7

Vydávajú Evanjelické a.v. cirkevné zbory v Košiciach pre vlastnú potrebu.
Redakcia a grafická úprava: Ľubomír Badiar, Vyšlo: V Košiciach v októbri 2016.

mám vždy pred Ol:
a bežím za odmenou
nebeskéh~ 'povolania
Božieho v Kristovi
Ježišovi.
List apoštola Pavla Filipským kresťanom 3: 14

Čosa podarilo urobiť z plánov
rol(u 201S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvady vody sú dokončené
obklady toaliet pre kostol sú urobené
sanita je zakúpená a čiastočne inštalavaná
fasáda celého objektu je ukončená
podlaha je urobená v.celom objekte (okrem ferského
bytu a suterénu)
začali sme s malými sadovými úpravami pri chodníku
od Toryskej ulice
celý objekt (okrem fatského bytu) je vymal'ovaný
začali sme montovaťzárubne a dvere
urobený bol odkvapový chodník okolo kostola l troch
strán objektu
na chóre bola urobená hrubá konštrukcia pre lavice
bolo ukončené drevené obloženie nosníkov
v chrámovej lodi
vnútorné zateplenie veže bolo urobené
položené boli kazetové stropy v učebniach a chodbách
inštalované boli svietidlá v celom objekte
(okrem farského bytu)
zabezpečovačka bola sfunkčnená
bola dokončená regulácia kúrenia
zrealizovaná bola verejná cesta a parkovisko
medzi kostolom a pohotovosťou
(príspevok MČZápad a Poliklinika Terasa)

Aktuálne pracujeme
•
•
•
•

na osadzovaní sanity
ukončovaní podláh (Iištovanie)
osadzovaní zárubní a dverí
terénnych úpravách v exteriéri

.
COnov.lI.
~

V.

.'

VYS_1rIIe 1l0st0la'

Čoje ešte potrebné k tomu,
aby sme kostol~ohli užívat'l
Tieto sumy sú orientačné, ale reálne.
• parkovisko, rampa prei~obilných,
schodisko, nástupná plocha pred kostolom - 60.000,-€
• zábradlia (schodisko, chór, balkóny) -10.000,-€
• garážové vráta - 2.400,-€
• striešky a markízy nad vchody -10.000,-€
• schody na chór - obloženie - 5.000,-€
• kabínky na WC- 4.000,-€
• chór - podlahy a dokončenie lavíc - 25.000,-€
• požiarne rebríky - 5.400,-€
• ozvučenie - 5.000,-€
• verejné parkovisko (rondel) -10.000,-€
• ostatné terénne úpravy - 2.000,-€
• projektor do kostola - 2.000,-€
• internetová prípojka (dokončenie) - 950,-€
• vnútorné dvere WC- 350.-€
• kovanie kl'učky - 500,-€
• stoličky (200ks) -12.000,-€
spolu: 154.000,-{

Po zrealizovaní týchto prácje možné
kostol skolaudovať a užívať.
Na tieto práce však už nemáme finančné prostriedky.
Preto sme sa rozhodli pristúpiť k úveru z banky. Takúto
velkú sumu si totiž nevieme požičať ani od cirkevných
zborov ani z vnútrocirkevných fondov.

Aj iné a riešia takéto veci úvermi z banky. Pri úvere vo
výške 150 tis. eur na 15 rokov by počiatočná ročná splátka bola 13,5 tis. eur a postupne by klesala.
Dlhodobý pnemerný ročný výnos zbierok na kostol
je 20.000, -€. Úver by sme za priaznivých finančných
okolností mohli splatiť aj predčasne. Viac informácií na
príslušných konventoch. Vybavenie úveru bude trvať
dlhšie vzhladom na schvalovací proces v cirkvi.
Preto vás vyzývame k štedrej obetavosti, aby
práce mohli kontinuálne pokračovať. Riešime tiež malé
krátkodobé pôžiifky z vnútrocirkevných zdrojov. Termín
otvorenia kostola je závislý od finančných prostriedRov.

Okremtoho však bude potrebné
v budúcnosti ešte dokončiť:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potery v suteréne
plastika koruny na priečelí
stropy v suteréne
zárubne a dvere v suteréne
projekcia v učebniach
zádveria vo vestibule
oltár, ambon, krstitel'nica
zariadenie učební
zariadenie zborovej kuehynky
klakátko pri oltári
byt farára (malovky, podlahy, obklady vo WC,
sanita, svietidlá, kuchynská linka)
Ondrej Kolárovský

My kráčame vpred
k nášmu delu, neEh
požehná Boh
nášmu dielu •••

tieto slová hymny
zaspievali deti na úvod
slávnosti pri príležitostí
19.výročia EMŠ.
Príhovory a pozdravy predniesli pani
riaditel1<aEMŠ- Alena
Durbáková, sestra
tajomníčka pre školy pri
Generálnom biskupskom úrade ECAVMgr.
Daniela Veselá,

konsenior Košického

seniorátu PhDr.Dušan Havrila, za rodičov pani Mgr.
Katarína Smatanová a pozdrav vo forme básne
predniesla sestra Emília Mikulská. Modlitbu EMŠa
požehnanie budúcich školákov predniesol brat farár
Ondrej Kolárovský.

Deti sa prezentovali piesňami, básňami, tančekom.
Predškoláci zaspievali rozlúčkovú pieseň, dievčatá
zatancovali a chlapci zarecitovali krátke riekanky a z
písmen poskladali - AHOJ EMŠ. Krásne zaspieval spevokol Muškátiky pod vedením Alenky Kolárovskej a
Katky Fabriciovej. Po škôlkárskom programe nastúpil
Roman Dovala s dcérami a spievali piesne o Bohu aj
so zapojením sa detí
Na deti čakali aj rôzne atrakcie - trampolína, skákací
hrad, chemická šou - rôzne pokusy v podaní rodiny
Dovalovcov, mal'ovanie na tvár. Deti mali krásne kresby
na tvárach - ako napr.dúha, orol, delfín, motýl; mačka ...
Mal'ovanie na tvár bolo pre deti velmi príťažlivé a aj
vera detí sa nechalo namal'ovať. Pre všetkých čakalo
pohostenie a tiež úžasná čokoládovo-banánová torta,
ktorá všetkým chutila. I . . .:
a každému, kto prispel akýmkolvek spôsobom
k týmto oslavám 10.výročia EMŠ.
I

I

•

letný denný tábor ~arebnáplanéta
KEDY? 11.-15.7.2016

Uždruhý "velký" koncert
Muškátikov sa uskutočnil na Deň matiek
(9.5.2016) v našej fílii
v Štóse. Zaplnená sála
obecného domu s nadšením prijala pozdrav cez
piesne i slová našich detí
a mládežníkov venované
tomuto krásnemu sviatku
všetkých matiek. Domácim zase patrí poďakovanie za milé prijatie, štedré
pohostenie a vedeniu
obce za spoluprácu pri
organizácii koncertu. Ak
máte záujem pridať sa
do nášho spevokolíku,
informujte sa v MŠ.

KDE?V priestoroch Špeciálnej základnej školy na
Inžinierskej ulici v Košiciacha na výlete v Drienovci
KTO?63 detí vo veku od 6 do 12 rokov, 14 pomocníkov-dorastencov a 13 dospelých vedúcich, podelených do
skupín - kontinentov: Európa, Ázia, Afrika, Amerika,
Austrália a Arktída - častí našej nádhernej
farebnej planéty, ktorá je dielom nášho Stvoritela,
ČO?5 dní plných zoznamovania, hier, piesní, pátračiek,
vyučovania, vyrábania, športovania, dobrodružstiev,
rozprávania a cestovania.
PREČO?Stráviť čas v Božejprítomnosti, pod Božou

ochranou, v spoločenstve veselých a odvážnych detí a
ochotných vedúcich a pomocníkov, a taktiež poznávať
tento svet a Pána Boha, ktorý ho stvoril.
HLAVNÁMYŠLIENKATÁBORA: Farbyoznačujú nielen
farebnosť a odlišnosť jednotlivých častí planéty Zem,
ale v Knihe bez slov označujú základné pravdy o Božej
láske a záchrane človeka skrze Jeho Syna Ježiša Krista:
zlatá farba - nebo, čierna farba - hriech, červená
farba - krv Pána Ježiša, biela farba - očistené srdce od
hriechu, zelená farba - duchovný rast.
Adriána Némethová, vedúca tábora

