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VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ SVIATKY

20.12.2016 17:00  Večerné s Večerou Pánovou
22.12.2016 17:00  Večerné s Večerou Pánovou

24.12.2016 ŠTEDRÝ VEČER
  15:00 Maďarské
  16:30 Slovenské s detským programom
25.12.2016 1.SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ
  9:30 Slovenské
  17:00 Večerné
26.12.2016 2.SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ
  9:30 Slovenské  + Večera Pánova
  17:00 Večerné
27.12.2016 17:00 Večerné
31.12.2016 SILVESTER
  17:00 Záver občianskeho roka
  20:00 Stretnutie  RoS
1.1.2017  NOVÝ ROK
  9:30 Slovenské  + Večera Pánova
  17:00 Večerné
3.1.2017 17:00 Večerné
6.1.2017 ZJAVENIE KRISTA PÁNA MUDRCOM
  9:30 Slovenské
  17:00 Večerné
8.1.2017 – 14.1.2017
  ALIANČNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ
  Každý večer o 18:00
15.1.2017 17:00 CHVÁLOSPEV 
   Novoročný  koncert

CZ Košice-Terasa 

Slovo medzi nami
Na počiatku bolo Slovo 
Slovo bolo u Boha 
a Boh bol to Slovo.
Toto (Slovo) bolo 
na počiatku u Boha.
Ním povstalo všetko 
bez Neho nepovstalo 
nič, čo povstalo.
V Ňom bol Život 
a Život bol Svetlom ľudí.

To Svetlo svieti v tme, 
                                     ale tma Ho nepohltila.
Jánovo evanjelium 1:1-5  

SLUŽBY BOŽIE NEDEĽNÉ - TERASA
9:30 – modlitebná chvíľa v suteréne vestibulu
10:00 (Biely dom – Magistrát MK); Večera Pánova 
vždy v 1. nedeľu v mesiaci v rámci služieb Božích;
SLUŽBY BOŽIE ŠTÓS - 2. nedeľa v mesiaci  9:30
SLUŽBY BOŽIE KOŠICE – ŠACA 3. nedeľa v mesiaci
18:00 v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi
SLUŽBY BOŽIE v Univerzitnej nemocnici  
L. Pasteura – Tr. SNP (kaplnka 1.p) 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 EMŠ
STRETNUTIA ŽIEN (o aktuálnom stretnutí  
sa treba informovať u vedúcej) utorok o 17:00 EMŠ
BIBLICKÁ HODINA (počas školského roku)
streda o 17:00 EMŠ (počas adventu večierne)
MLÁDEŽ (počas školského roka)
štvrtok o 18:00  EMŠ
BIBLICKÉ SKUPINKY pre rodiny i jednotlivcov 

24.12.  ŠTEDRÝ DEŇ
15:00 Štós
16:30 Terasa s detským programom
25.12. 1.SLÁVNOSŤ  VIANOČNÁ
9:30  Štós s Večerou Pánovou
10:00 Terasa, spevokol Nádej
26.12. 2.SLÁVNOSŤ  VIANOČNÁ
10:00 Terasa s Večerou Pánovou
31.12. ZÁVER OBČIANSKEHO ROKA
15:00  Štós
16:30 Terasa
1.1.2015 NOVÝ ROK
10:00 Terasa s Večerou Pánovou
6.1.2015 Zjavenie Kr. Pána mudrcom 
10:00 Terasa Po
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Novoročné záložky s VERŠOM ROKA 2017
dostanete na farských úradoch našich cirkevných zborov.



 Všetko NAJ...!
 Kalendárny rok 2016 sa o niekoľko dní 
stane minulosťou. Vpísal do našich životopisov niečo 
výnimočné? Prinieslo nám tých 365 dní prežitých na tejto 
zemi poznanie, hĺbku, skúsenosti, na ktoré sa nezabúda? 
Stratili sme niekoho blízkeho, kto nám bolestne chýba, a 
rana sa ešte celkom nezacelila?
Áno, ktorákoľvek z možností je pravdepodobným 
scenárom našich uplynulých rokov. Dobré i zlé nás verne 
sprevádza ako nerozlučná dvojica. Aj preto si zvykneme 
na konci kalendárneho roku priať: Všetko NAJlepšie!
 Niet krajšieho priania, veď úprimné prianie toho 
najlepšieho je ako žehnanie a vyjadrenie dobrej vôle  
pomáhať človeku, ktorému prajeme.
 Tak si navzájom zaprajme Všetko NAJlepšie v 
novom roku 2017. Bude to rok reformačný! Nech 
je aj osobným reformačným časom - zmenou k 
lepšiemu JA, lepšiemu životu, vzťahom, cirkvi... 
Nech nám v tom Pán Boh pomáha!

prajú predsedníctva a presbyterstvá CZ Košice a Košice-Terasa
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Znova raz
Vianoce

Hviezda

„V drobných veciach 
sa spoľahni na rozum, 
vo veľkých ver srdcu!“
Sigmund Freud

 Je to tu znova. Znova ozdobujeme stromčeky, 
nakupujeme dary. Znova premýšľame o tom, čo a 
kedy budeme nakupovať k štedrovečernému stolu, aj o 
tom, že znova bude kostol praskať vo švíkoch. Robíme 
to celkom rutinne. Automaticky. Ide o rovnaký scenár 
každý rok. Každý rok počujeme, že sa narodilo Dieťa, že 
nám bol daný Boží Syn. Jedna z najradostnejších správ, 
ktorú poznáme, môže stratiť svoj obsah práve kvôli 
rutine.
 Rutina nieje zlá. Ide o schopnosť správne a múd-
ro zvládať situácie, ktoré sa opakujú. Ako teda „zvlád-
nuť“ tieto Vianoce? Ako v našich bytoch zabezpečíme, 
aby sme oslávili Kristov príchod a prežili ho vedome a v 
pokoji? 
 Ak veríme Kristovým slovám, tak Jeho pokoj je 
nám sľúbený. Stačí sa vyvarovať niekoľkých vecí. 
 Nedajme nákupom, darom ani televíznemu 
programu viac priestoru, ako je nutné. Nepoložme 
pred Kristov príchod ani rodinné tradície. Nesúťažme 
o najkrajší vianočný stromček, ani najlepšie štedrove-
černé menu. Dajme veciam správne miesto. Vyhneme 
sa tak chaosu a zostane priestor pre pokoj Boží, ktorý 
prevyšuje každý rozum. Urobme tieto sviatky niečo 
inak. Pozvime k sebe niekoho alebo pomôžme tam, kde 
vidíme núdzu. Ak chceme tieto sviatky stretnúť Krista, 
najlepšou cestou je hľadať Ho v našich blížnych.
 Prajem vám, aby ste tieto Vianoce prežili 
správne a múdro. Nech to nie sú iba ďalšie 
Vianoce a znova raz napätie v rodine, ale nech sú 
to sviatky Kniežaťa pokoja, ktorý bude uprostred 
našich domácností. 
Peter Podlesný

 Uvedomujeme si ako 
rýchlo prešiel Advent, 
a už sú tu Vianoce. 
Adventnú atmosféru 
vystrieda vianočná 
atmosféra. Prežívanie 
radosti, lásky, ochoty  
navzájom si odpúšťať. Pri prípravách na 
Vianoce túžime, aby to bol čas, kedy budeme môcť byť 
spolu so svojimi najbližšími, snažíme sa o pokoj a o to, 
aby sme pripravili všetko tak, aby bola v domácnosti 
príjemná atmosféra, láska a pokoj. 
 Možno však v našich myšlienkach rezonuje aj čosi iné. 
Oplatí sa naozaj toto všetko chystať? Nedopadne to opäť 
tak ako už mnohokrát, že napriek našej túžbe a ochote, 
narušené medziľudské vzťahy sa nenapravili, ba vznikli 
konflikty nové? Napriek krásnemu očakávaniu, ostanú
naše srdcia  na Vianoce opäť studené a tvrdé?
 Čo patrí k podstate Vianoc? Čo je to kľúčové? Ako sa 
má adventný a vianočný čas odzrkadliť v našich životoch? 
 Bol som svedkom jedného rozhovoru. V rade pred 
pokladňou istá staršia pani povedala mladému mužovi, 
že stojí za ním, ale ešte potrebuje niečo ísť zobrať. No 
skôr než mohla odísť počula odmietnutie: „A čo mňa je 
do toho?!“ Ona v snahe vysvetliť povedala, že kvôli tomu, 
aby  sa na ňu nikto  nehneval.“ To bude váš problém“, 
odpovedal cynicky muž. 
 To, čo som počul odkrylo, čo sa nachádzalo v srdci 
toho muža. Prázdnota a krutý egoizmus; bol zahľadený 
do seba, nevidel potreby iných... Zrejme sa obaja chystali 
na Vianoce! To, čo je v srdciach nevidíme, ale prejaví sa to 
napríklad aj v slovách, ktoré adresujeme iným ľuďom.
 Správne prežiť Advent a následne  Vianoce znamená 
čo najviac osobne prežiť, pochopiť a prijať to, čo veľké sa 
stalo. Pán Boh sa stal človekom, keď prijal ľudskú podobu, 
aby nás láskou dokonalou, láskou obetavou, láskou pre-
nesmiernou miloval a svoj život na vykúpenie z otroctva 
hriechov nám daroval.
 Celými dejinami Starej zmluvy sa tiahli mnohé 
proroctvá o Mesiášovi, ktorý mal prísť.  Izraelci sa  vracali 
k proroctvám a pripomínali si ich. Vyjde hviezda z Jákoba, 
povstane žezlo z Izraela. (4.M.24:17) Toto proroctvo bolo 
smerované k Mesiášovi, ktorý sa mal narodiť. Áno, povsta-
ne kráľ, povstane žezlo. 

 V tom proroctve je  HVIEZDA vyjadrením toho, že sa 
narodil kráľ. Povedzme to moderne, možno  pre starších 
až ťažko prijateľne: Narodil sa Ten, ktorý je Hviezdou! Je 
to niekto skutočne výnimočný. Svojím príchodom zmení 
nielen pár učeníkov, ďalších nasledovníkov, ale ovplyvní aj 
celý svet, ako sám Pán Ježiš hovoril: Svetlo prišlo na svet, 
ale ľudia väčšmi milovali tmu, pretože ich skutky sú zlé. 
Ako na inom mieste hovorí: Ja som svetlo sveta. Svojím 
príchodom chce zasvietiť do života, do srdca každého 
človeka. 
 Pán Ježiš je tá Hviezda z Jákoba. Nebráňme sa tomuto 
označeniu. Práve naopak, je nám potrebné skloniť sa pred 
Spasiteľom sveta. Je to KRÁĽ, je to HVIEZDA! Je to Pán 
tohto sveta, je to Pán aj nad mojím a tvojím životom. Je to 
darca života. 
 Základná úloha adventnej a vianočnej prípravy je 
práve v tomto správnom pohľade na Pána Ježiša. Viďme 
v Ňom Toho, kým On skutočne je. On je Pánom vesmíru. V 
Ňom bolo všetko stvorené, viditeľné i neviditeľné, tróny, 
panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, On je pred všetkým a 
všetko v Ňom má svoje bytie... (Kol.1:16-17)
 Súčasníci Pána Ježiša na Ňom videli, že je iný ako 
ostatní rabíni. Keď Pán Ježiš začal verejne účinkovať, tak 
hovoril ako Ten, ktorý má moc. 
Mal mnohých poslucháčov. Tých, ktorí zachovávajú Jeho 
slovo nazval múdrymi staviteľmi, a tých, ktorí počuli, ale 
neposlúchali, nazval bláznami. Konal ako skutočný Pán, 
poukazoval na prázdnu tradíciu a najmä nesprávny výklad 
Starého zákona. Ktorí to nechceli počuť, tak Ho odmietli a 
neskôr dali popraviť- ukrižovať. 
 Kto však počúval Jeho slovo s otvoreným srdcom, 
tých životy sa zmenili. Zmenil sa colník Matúš, ktorý bol 
predtým zdieračom ľudí, boháčom na úkor iných, stal sa 
Ježišovým učeníkom a pozorným poslucháčom a všetko 
zachytil v evanjeliu, ktoré napísal. Zmenila sa Mária 
Magdaléna, ktorá  viedla škaredý život možno vo verejnom 
dome, ale odpustenie, ktoré prijala od Pána Ježiša, ju tak 
zmenilo, že Ho verne nasledovala spolu s ostatnými žena-
mi, a vtedy, keď bol Pán Ježiš ukrižovaný, medzi tými pár 
vernými pod krížom stála aj ona. Tak by sme rad-radom 
mohli pripomínať aj ďalších, ktorých stretnutie s Pánom 
Ježišom zmenilo. 
 Stretnúť sa dnes s Pánom Ježišom nemôžem inak, 
len ako s Pánom. Kto je Ježiš? Je to Pán  všetkého. Je to 
naplnenie proroctva. Je to HVIEZDA Z JÁKOBA. Dovoľme, 
aby On zmenil aj naše životy a zasvietil do nich Božím 
svetlom.                                                           Samuel Linkesch
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Reformačná púť  
v Košiciach
 V sérii zastavení v rámci projektu  
Oslobodení Božou Milosťou bol  Košický 
chrám Boží a ďalšie priestory nášho cirkevné-
ho zboru druhým miestom, kde tento projekt 
po Bardejove pokračoval. V predvečer 1.nedele 
adventnej sme mali v našom cirkevnom zbore 
Seniorátnu pastorálnu konferenciu za účasti 
predsedníctva ECAV na Slovensku.
 V 1.nedeľu adventnú sa konali sláv-
nostné služby Božie s Večerou Pánovou v 
košickom  evanjelickom chráme Božom 
za účasti vedenia ECAV, Východného 
dištriktu, Košického seniorátu, ako aj 
všetkých cirkevných zborov v KOS. Na 
službách Božích boli aj hostia z domova i zo 
zahraničia, ako aj predstavitelia štátnej správy 
a samosprávy. Po slávnostných službách 
Božích, ktoré sa konali v rámci blížiaceho sa 

Dve inšpirácie k zamysleniu
Uhol pohľadu nášho farára:

 Ak sa hovorí o advente ako o výnimočnom 
období, tak chcem krásu a výnimočnosť tohto, ale ná-
sledne aj Vianočného obdobia, ba i celý ďalší úsek života 
nášho spoločenstva, tak trochu „vyprovokovať“ k malému 
zamysleniu. Skôr by som to možno nazval aj k osobnému 
zamysleniu. Priznám sa, dlho som s tým zápasil, a keď 
som niekomu povedal, čo ma trápi, tak väčšinou som 
dostal odpoveď: „Nerieš to.“ alebo „Však to povedz!“ Nuž, 
tak som sa rozhodol, že predsa len tak troška „poštek-
lím“ ego každého z nás. 

Posvätnosť ticha  alebo 
ticho pre začiatkom služieb Božích...
 Už dosť dlho, veľmi dlho vo chvíli, keď doznejú zvony 
pred začiatkom služieb Božích a vojdem do nášho chrámu 
Božieho mám dojem, že som vošiel do úľa...Boží ľud sa 
pripravuje na služby Božie viac či menej intenzívnym dia-
lógom so svojím spolu sediacim...Niektorým to vyhovuje, 
ale sú aj takí, čo sa chcú upokojiť, čo chcú chvíľu ticha 
využiť na sústredenie a svoju osobnú tichú modlitbu. Žiaľ, 
ticho „ohrozujú“ viac či menej hlasovo intenzívne dialógy 
iných. A keďže náš kostol bol postavený tak, aby bol aj po 
akustickej stránke čo najlepší (veď niekedy neboli mikro-
fóny ani reproduktory), tak v ňom počuť takmer všetko...
A keby múry nášho nádherného sakrálneho priestoru 
vedeli rozprávať, tak by ste sa čudovali, čo všetko si už 
počas svojej vyše dvestoročnej histórie vypočuli. A za tých 
posledných, čo ja viem, takých 25-30 rokov... iste by to 
boli „zaujímavé“ svedectvá...
 V mnohých kostoloch je v rôznych jazykoch napísa-
ne: zachovajte ticho alebo je tam značka, kde je na 
obrázku prst na ústach. Ticho v kostole má svoje čaro. 
Ticho v kostole má svoj zmysel a význam. Ticho pred bo-
hoslužbami nás má uviesť do stavu plného sústredenia sa 
na prijatie Božej zvesti. Ticho a možno aj tichá modlitba, 
či už vlastná alebo zo spevníka, nás majú „nastaviť“ na 
prijatie Toho, ktorý  je nám cez slovo darovaný.  Skúsme 
teda „načúvať“ tichu sakrálneho priestoru, keď prídeme 
do chrámu a pripravme svoje srdcia na prijatie Toho 
najdôležitejšieho, na prijatie Pána Ježiša Krista...

Rúž, žuvačka, sociálna zóna 
a ostražitosť...
 O nič menej ani možno o nič kratšie ako „problém“ 

ticha pred začiatkom služieb Božích koluje v mojej mysli 
pár praktických otázok prístupu k Večeri Pánovej. 
Premýšľajme o nich a skúsme do toho dať svoj podiel 
pre dôstojnosť tak dôležitej sviatosti akou je Večera 
Pánova.

 1. Začnem v opačnom poradí ako som to uviedol v 
názve svojej úvahy. Pozornosti a ostražitosti nikdy 
nie je dosť. Zlobe nie je ani kostol svätý. Ak upozorňu-
jem na pozornosť a ostražitosť počas Večer Pánovej, 
tak to len z toho dôvodu, že sa už niekoľkokrát stalo, 
že ste odchádzali z kostola od stola Božej milosti nie s 
pokojom a radosťou, ale skôr s hnevom a zlobou, lebo 
Vás počas tej chvíle, keď vy ste boli pri oltári, niekto 
okradol. Preto prosím, aby ste si z praktických dôvodov 
dávali pozor na svoje veci a v dobrom aj jeden na 
druhého.
 2. Sociálna zóna
 Psychológia pozná situácie, keď sa človek cíti neprí-
jemne ak mu niekto „dýcha“ na krk. Ak sa rozhodnete 
ísť  k spovedi a Večeri Pánovej, tak predpokladám, že 
sa tak rozhodujete dobrovoľne, slobodne a že k Večeri 
Pánovej prichádzate s tým úmyslom, že tam naozaj 
chcete ísť. Ak takto zmýšľate, tak si na to vyhraďte čas. 
No niekedy mám dojem, že  k osobnému rozhrešeniu 
a distribúcii doslova utekáte a tlačíte sa na tých, ktorí 
kľačia pri oltári. Uvedomte si, že Vaše hriechy, Váš diel 
Večere Pánovej Vám nikto z ľudí nevezme. Preto, pre 
dôstojnosť sviatosti Večere Pánovej buďme k sebe 
ohľaduplní a dajme dostatočný sociálny priestor iným 
pri stole Pánovom nielen z pohľadu sociálno-psycholo-
gického, ale aj z pohľadu ľudského a duchovného. Aj v 
tom ohľade rešpektujme jeden druhého.
 3. Žuvačka
Pri jednej príležitosti v istom nemenovanom chráme 
Božom vošiel človek do chrámu. Tu k nemu pristúpil 
farár a diskrétnym spôsobom mu pošepol: Žuvačka do 
kostola nepatrí. A mal pravdu. Iste ste si všimli, že na 
mnohých miestach kultúrno-spoločenských zariadení je 
upozornenie, aby ste nežuvali žuvačku. 

päťstého výročia reformácie a po obede pokračoval odpo-
ludňajší program prezentáciou histórie i aktuálneho života 
KOS. 
 V dopoludňajšom a popoludňajšom programe 
bol priestor na ocenenie významných osobnosti z 
KOS, mesta Košice i Košického samosprávneho kraja.
Súčasťou projektu boli aj rôzne prezentácie aktivít ECAV 
a putovne výstavy: vyšívaná história ECAV a história 
Reformácie.
Podrobnejšie o celej akcii aj s fotografickým materiálom
nájdete na www.ecav.sk.

Dušan Havrila



„Dnes pochybujeme o tom
 čomu sa vždy verilo, 
 a veríme tomu, o čom 
 sa vždy pochybovalo.“

„Pokiaľ ľuďom hovoríte  

  iba to, čo chcú počuť,
  ste zodpovední za ich hluchotu“.

 Skratka SRO v našom cirkevnom zbore je 
neodmysliteľne spojená so stretávaním manžel-
ských párov. Nakoľko manželstvo je dôležité, ale krehké, 
pravidelne sa stretávame, aby sme sa spolu povzbudili, 
poučili a motivovali k budovaniu dobrých a fungujúcich 
manželstiev a rodín. Stretávanie sa stáva pravidelným, 
zvyčajne druhú sobotu v mesiaci. 
 Na jeseň sme sa tematický venovali otázke, 
čo si prinášame z rodín a čo odovzdávame našim 
deťom.
 V októbri manželia Linkeschovci hovorili o niči-
teľoch lásky – zlozvykoch a návykoch, ktoré si prinášame 
ako skúsenosti z rodín, v ktorých sme vyrastali. Sú ako 
kvapkajúci kohútik, ktorý, ak sa neopraví, prináša záplavu. 
Tiež sme sa delili o to, ako a čo zmeniť, aby toto zlé 
dedičstvo neničilo naše manželstvo. Myšlienka, ktorá ma 
oslovila: Moje návyky nie som ja.
 V novembri sme mali medzi sebou vzácneho hosťa 
Ivetku Friedmanovú, kresťanku, matku už dospe-
lých detí a tiež  klinickú psychologičku s dlhoročnou 
praxou. Témou bolo nakoľko a ako môžeme ovplyvniť 
naše deti – čo im vlastne odovzávame.
 Mňa ako rodiča osobne zaujali 3 myšlienky:

1. Krása tkvie v oku pozorovateľa
 Dôležitým prvkom výchovy je byť dobrým pozo-
rovateľom svojich detí. Každý z nás je originál a i keď 
platia nejaké zásady pri výchove, to kľúčové je pomáhať 
porozumieť naším deťom, kto sú, akú majú osobnosť.

2. Pocit dôležitosti bolí
 Ako rodičia môžeme žiť v tlaku, že keď my zlyháme, 
tak naše deti budú niesť dôsledky po celý život. Tento pocit 
zodpovednosti je v poriadku, ale nie vždy je pravdivý. Nad 
nami je ešte Pán Boh = ich Stvoriteľ a Otec. Tiež sú oblasti, 
ktoré nevieme ovplyvniť a zmeniť. To podstatné je naučiť 
sa s pokorou a nádejou pred Bohom vychovávať svoje deti.
3. To najlepšie, čo môžeš dať svojím 
deťom je poznanie seba samého a práca 
na sebe samom,
porozumenie kto som, moje silné a slabé stránky. Božia 
premena môjho života je dôležitým smerníkom pre naše 
deti, aby sa orientovali v živote a mali skúsenosť Kristovej 
prítomnosti medzi nami. Často sa sústredíme na formova-
nie detí a podceníme svoj vlastný duchovný život a svoje 
formovanie Pánom Ježišom.
 December patril stretnutiu celých rodín, kde 
sme nielen súťažili v hre „po stopách Mikuláša“, 
ale hlavne mali spoločenstvo – priestor na neformálne 
rozhovory a vzájomné spoznávanie sa.
 Ak chcete inšpiráciu pre svoje manželstvo a tiež 
spolu s ostatnými manželskými pármi priniesť svoje 
skúsenosti, ste srdečne vítaní. Pre bližšie info napíšte 
na mail: daniel.kobylan@utociste.sk

Daniel Kobyľan, za tím SRO

Katka Koščová
 V druhú nedeľu adventnú 4.12.2016 sa vo 
večerných hodinách košický evanjelický chrám 
zaplnil ľuďmi, ktorí prišli na Vianočný koncert 
Katky Koščovej. Tento koncert mal benefičný charak-
ter, lebo jeho cieľom nebolo len duchovne a emoci-
onálne naladiť hostí aj celé publikum na adventnú a 
vianočnú atmosféru. 
 Koncert sme zrealizovali aj s úmyslom finan-
čne podporiť Evanjelickú materskú školu Sovičky, 
s dôrazom na podporu triedy Usilovní slimáči-
kovia, ktorú sme otvorili v septembri 2016 pre deti so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  2% z 
finančného obnosu z predaja vstupeniek a dobrovoľná
zbierka boli venovane na prevádzku a pre potreby deti v 
tejto špeciálnej triede. 
 Za štedrosť a ochotu, ale aj za modlitby 
a akúkoľvek podporu tohto projektu chceme 
všetkým úprimne poďakovať s vedomím slov nášho 
Pána Ježiša: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
najmenších, mne ste urobili...“

Dušan Havrila

 Alebo ste sami zažili situáciu, keď prídete na 
nejaké spoločenské miesto – kino, divadlo, koncertná 
sala, kostol alebo reštaurácia  a na mieste, kde si mate 
sadnúť, nájdete nalepenú žuvačku. Nechutné! A čo 
kostol? Už som to mnohokrát spomínal, ale stalo sa, že 
pri Večeri Pánovej nemenovanej osobe pri distribúcii 
vína „vbehla“ žuvačka do kalicha. Preto Vás prosíme, 
buďte v tomto ohľade slušní voči iným aj voči 
sebe.

 4. Rúž
 Nech mi naše spolusestry odpustia moju prosto-
rekosť, ale rúž k Večeri Pánovej sa nehodí. Iste mô-
žeme oceniť ak chce žena v akomkoľvek veku zvýrazniť 
svoju krásu. No príďte niekedy po Večeri Pánovej pozrieť 
„utierky“, ktoré sme použili pri sviatosti. To by ste žasli, 
aké rôzne odtiene od ružovej až po sýtočervenú, od ľa-
hko po ťažko zotierateľný rúž. Kozmetické firmy by mali
radosť. A nehovoriac o tom, že svoje pery „omočíte“ aj 
vo víne, z ktorého pijú ďalší. Prosím, aby ste v tomto 
smere boli taktiež ohľaduplní voči ostatným, ktorí 
prichádzajú k Večeri Pánovej.
 Iste, mohol by som písať ešte o ďalších farárskych 
skúsenostiach a zážitkoch,  ako sú nagelované vlasy, 
ktoré som pri osobnom rozhrešení „narušil“- čo 
mi bolo vytknuté, alebo okuliare na hlave. Ak Božie 
slovo nás upozorňuje na to, aby sa mnohé veci diali 
medzi nami slušne, tak Vás prosím, berte tieto 
naše farárske skúsenosti ako podnet k osobnému 
premýšľaniu pre dôstojný priebeh služieb Božích 
i sviatosti Večere Pánovej.

Dušan Havrila

Dobrá škola života pre mladé rodiny
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PRÁCE
 Na jeseň sme priniesli pomerne obsiahlu infor-
máciu o situácii vo výstavbe nášho kostola. Zborové 
presbyterstvo schválilo návrh zvýšenia kapacity parkova-
cích miest na našom pozemku zo 7 na 14. To prirodzene 
znamená aj navýšenie rozpočtu. Vzhľadom na situáciu v 
parkovaní v tejto lokalite je to však potrebný krok.  Našou 
snahou bolo urobiť pred zimou čím viac  terénnych úprav. 
Výsledok je viditeľný. 
 Vďaka tomu, že mnohé práce sa robia aj svojpo-
mocne a brigádnicky, náklady sa nám darí udržať na 
prijateľnej úrovni. Vďaka patrí najmä bratom Turisovi, 
Urbanovi, Ovsákovi a Fabricimu, samozrejme, aj 
zborovému dozorcovi, Igorovi Simonovi, ktorý v súčasnosti 
výstavbu koordinuje a Ing. Čečetkovi za inžiniersku činnosť. 
 Podarilo sa vybetónovať základy a postaviť 
väčšiu časť oporného múru z tzv. eliek, čo sú veľko-
rozmerné železobetónové tvárnice určené na tento účel. 
Tento múr bude oddeľovať chodník a parkovacie miesta 
na úrovni prístupovej cesty od nástupnej plochy pred 
kostolom. V súvislosti s týmito prácami bolo nevyhnutné 
urobiť aj ďalšie menšie práce na kanalizačnej a vodovodnej 
šachte, ako aj na vodovodnej prípojke. 
 Odvezená bola unimobunka, ktorá slúžila ako 
stavebná kancelária. V súčasnosti však už nebola po-
trebná a zavadzala pri terénnych prácach. Ešte stále máme 
na pozemku dve staršie unimobunky. V prípade, že by o ne 
mal niekto záujem, nech sa prihlási na farskom úrade. 

FINANCOVANIE
 Našim cieľom je dokončiť kostol čím skôr. K 
tomu je však potrebné zabezpečiť financovanie. Finančná
potreba na sprevádzkovanie kostola (nie ešte jeho úplné 
dokončenie) bola ku koncu leta vyčíslená na 150.000,-€. 
Medzitým priebežne prijímame ďalšie milodary, ako aj 
boli zaplatené ďalšie práce. Presný finančný odpočet
bude k dispozícii na zborovom konvente v prvých mesia-
coch roka 2017. 
 Keďže v súčasnosti nemáme potrebný 
obnos financií, po dohode s cirkevným zborom
na Mlynskej sme vstúpili do jednaní s bankami. 
Kladná odpoveď prišla len z jednej banky, z tej, kde 
máme v súčasnosti aj účet a ktorá pozná našu finančnú
históriu, preto sme tam už podali žiadosť o úver. Úver je 
naplánovaný na 15 rokov, s nízkou úrokovou sadzbou a 
možnosťou splácať ho aj mimoriadnymi splátkami bez 
poplatku. Výška ročnej splátky by nemala presiahnuť 
15.000,- € a postupne by mala klesať. Ak budeme dávať 
na výstavbu tak štedro ako doteraz, nemali by sme mať 
problém ho splácať. Podmienky úveru sú v súčasnosti pre 
nás veľmi priaznivé. 

 Zámer požiadať o úver bol prejednaný 
na našich presbyterstvách a schválený aj kon-
ventmi oboch zborov. V prípade potreby totiž 
je cirkevný zbor Staré mesto ochotný stať sa 
ručiteľom tohto úveru. Celý tento zámer musel 
prejsť schvaľovacím procesom na všetkých 
úrovniach cirkvi (seniorátne, dištriktuálne 
i generálne presbyterstvo). Tento proces je 
v cirkvi zdĺhavý a aj pri najväčšej snahe a 
ústretovosti trval do začiatku decembra. V 
súčasnosti čakáme na odpoveď z banky, čo 
môže potrvať do začiatku nového roka. Ak 
bude úver schválený, malo by sa nám podariť 
stavbu dofinancovať do takého rozsahu, aby
sme mohli požiadať o kolaudáciu. 

 Medzitým sme hľadali možnosti pôžičky aj z 
vnútrocirkevných zdrojov (od cirkevných zborov). Tu však 
situácia nie je jednoduchá, lebo cirkevné zbory buď nemajú 
zdroje vo väčšej výške alebo ich sami potrebujú na svoje in-
vestičné zámery (opravy kostolov a budov). Predsa však sme 
dostali veľmi výhodnú bezúročnú pôžičku od cirkevného 
zboru Levoča vo výške 5.000,-€, za čo sme úprimne vďační. 
Naďalej hľadáme aj ďalšie možnosti. 

PERSPEKTÍVA
 Dali sme na stavebný úrad žiadosť o predĺženie platnos-
ti stavebného povolenia do konca roka 2017. Následne prišla 
zo stavebného úradu kontrola, aby sa presvedčili o situácii 
na stavbe. Závery sú pre nás priaznivé a povzbudzujúce. 
Dostali sme presnejšiu informáciu, čo všetko bude potrebné 

pripraviť k tomu, aby sme kostol mohli skolaudovať, 
resp. dostať do užívania. 
 Urobme všetko pre to, aby sme v roku výročia 
reformácie kostol mohli začať užívať. Prispieť k 
tomu môže každý – modlitbou, milodarom, radou, 
sprostredkovaním či doporučením výhodnej ponuky na 
konkrétne práce, brigádou a pod. 
Pre ďalšie podrobnosti viď aj jesenné číslo SDG, dostupné 
aj na našom webe www.terasa.sk
Príjmy na výstavbu kostola: mesiace január - október
V priebehu roka 2016 sme prijali na výstavbu kostola  
celkovo 38.963,60 €. 
Z toho 306,45 € ako mimoriadnu oferu z cirkevného 
zboru Dolný Kubín a  5.476,97 € z generálnej podporov-
ne našej cirkvi. Ostatné zdroje boli milodary prijaté do 
nášho cirkevného zboru vrátane milodarov z cirkevného 
zboru na Mlynskej. 
Z toho: 
- z Mlynskej 3.203,-€ 
- spoločenstvo žien Terasa svojimi výrobkami: 432,80 €
- ofery v 1. nedeľu v mesiaci: 2.618,37 €
- milodary v hotovosti v CZ Terasa: 13.345,-€
- milodary na účet CZ Terasa: 13.581,02 €

Ondrej Kolárovský, zborový farár

 V interiéri kostola pokračovali práce v 
menšom rozsahu, najmä na dokončovaní 
elektroinštalácie, sanity a stolárskych prác. 
Tieto ešte nie sú ukončené. Počas zimných 
mesiacov sa viac sústredíme na dokon-
čovacie práce v interiéri a kompletizáciu 
materiálov ku kolaudácii. K tej by sme 
chceli pristúpiť v priebehu roka 2017. 

Čo nového vo výstavbe kostola?
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Za bratom farárom Michalom Hreškom

Michal Hreško
*  13.2.1930  Bracovce, fília CZ Pozdišovce
+  28.10.2016  Košice

 Prvého novembra sme sa pohrebnou rozlúčkou v 
evanjelickom kostole na Mlynskej ulici rozlúčili s naším 
bratom farárom na dôchodku, Michalom Hreškom. Dožil 
sa požehnaného veku 86 rokov. Pohrebnú kázeň mal 
emeritný biskup Igor Mišina. 
 Brat farár bol v našom CZ Terasa aktívnym členom 
a podporovateľom od jeho vzniku. Bol členom prvého 
zborového presbyterstva. Aktívne prispieval do zborového 
časopisu, podporoval biblické hodiny, zastupoval kolegov 
v prípade potreby, brigádoval na výstavbe kostola,  pod-
poroval misijné a evanjelizačné aktivity, viedol modlitebné 
spoločenstvo, bol členom spevokolu Nádej, ktorý založila 
jeho manželka, slúžil aj v domovoch dôchodcov, nemocni-
ci, vo väznici v Košiciach i v Šaci. 
 Vyrastal v roľníckej rodine, kde od detstva získal 
blízky vzťah k manuálnej práci, čo sa neskôr uplatnilo v 
jeho živote, kedykoľvek bolo potrebné pridať ruku k dielu a 
fyzicky pracovať. 
 V r. 1957 bol ordinovaný v Martine biskupom  Krčmé-
rym. Nastúpil na dvojročnú základnú vojenskú službu a po 
nej ako kaplán v CZ Košice a v Košickom senioráte.
 V roku 1960 vstúpil do manželstva s Emíliou rodenou 
Wierzbovou zo Sliezskej evanjelickej cirkvi, s ktorou 
spoločne študovali na teologickej fakulte. Pán Boh im 
požehnal tri deti: Annu, Evu a Jána. 
 V rokoch 1962 - 1986 pôsobil ako farár v CZ Mníšek 
nad Hnilcom a administroval aj CZ Švedlár. 
 Počas tejto služby bol uväznený vo vyšetrovacej väzbe 
a bol mu udelený ročný zákaz vykonávať duchovnú službu.
Neskôr nastúpil ako farár v CZ Hontianska Vrbica, CZ 
Pohronský Ruskov a CZ Želiezovce
 V roku 1999 odchádza do dôchodku. V dôchodku 
pôsobil tri roky ako námestný farár v CZ Košice. 
 Pri svojej duchovnej službe nezabúdal na misijné 
pôsobenie medzi deťmi a mládežou. Táto jeho aktívna 
služba neušla pozornosti ŠTB a v roku 1985 bol zatknu-
tý a vo vyšetrovacej väzbe bol štyri mesiace. Keď o tom 
neskôr hovoril, sám sa necítil ako martýr ani hrdina, ani 
nezahorkol na ľudí, ktorí mu ublížili. To, že trpel pre meno 
Pána Ježiša, pokladal za česť a prirodzenú súčasť života 
kresťana.

 Vo všetkých cirkevných zboroch, kde počas služby pôso-
bil, popri duchovnej službe opravoval aj všetky kostoly, fary, 
zborový dom a sám sa aktívne týchto prác príkladne zúčastňoval.  
 Jeho celoživotná služba bola jasne misijne zameraná, 
podporoval a modlitebne zápasil o duchovné prebudenie v 
našej cirkvi. Bol aktívnym účastníkom mnohých stretnutí na Slo-
vensku aj na Sliezsku, ktoré počas socializmu neboli veľmi žiaduce 
a legálne. Ale poslušný evanjeliu Pána Ježiša, nemohol inak. Bol 
priamy a odvážny vo veciach viery. 
 Po roku 1989 bol iniciátorom obnovenia Modlitebného 
bratstva farárov, z ktorého neskôr vzniklo Modlitebné spoločen-
stvo (MoS), ktoré viedol 10 rokov ako predseda a začal organizovať 
Biblické týždne v Herľanoch. 
 Bol spoluzakladateľom Evanjelickej aliancie na Sloven-
sku (EA) a na svojich pôsobiskách sa zúčastňoval a podporoval stre-
távanie sa k modlitbám veriacich z rôznych denominácií. Novoročný 
modlitebný týždeň Evanjelickej alilancie je toho dôkazom. Istý čas 
bol aj predsedom EA. 
 Jeho aktívny prístup k misii sa prejavil aj tým, že bol  
členom Evanjelizačného strediska (EvS). Veľmi mu vždy ležala 
na srdci misia. Zvlášť myslel aj na potrebu misie v zahraničí.
Svojimi článkami v cirkevných časopisoch a prednáškami na kon-
ferenciách, seminároch a stretnutiach podporoval misijnú činnosť 
našej cirkvi. 

Bol poctivý, priamy, náročný na druhých i na seba, 
ale pritom mu vždy išlo o Božie veci na prvom mieste, 
nie o osobný prospech. Čo hovoril, to aj naplno žil. 
A jeho svedecký život viery hovorí najsilnejšie. 
Ďakujeme Pánu Bohu za jeho život a svedecký život vyznavača 
Pána Ježiša Krista. Jeho príklad života je inšpiráciou a výzvou 
k nasledovaniu aj pre ďalšie generácie.  Vďaka Bohu za to, 
že Jeho milosť nebola pri ňom márna.

Ondrej Kolárovský, zborový farár

Vianočná
S vďakou venované spomienke  
na brata farára Michala Hreška

Jasličky... a v nich Slovo. 
To Slovo, Láska, pravé Svetlo,
čo telom dieťaťa sa stalo,
aby zo sveta moc smrti zmietlo, 
keď službu lásky dokoná.
Mudrci sa mu s úctou poklonia...

Mudrci, ktorí prví pochopili,
čo chápe srdce, keď sa v tichu kajá,
v jasličkách pravý Boh, 
v jasličkách Človek,
ním zrodila sa Cesta 
a po nej návrat do raja.
On, vianočný, najvzácnejší hosť,
priniesol milosť nad milosť.

Tešme sa Svetlu, čas tmy sa kráti,
lámu sa okovy - závislosť od zeme,
na krídlach slobody sa ako vtáci
nad každou bolesťou 
k výšinám vznesieme.
Svet stíchol v Božom 
vianočnom pokoji,
a Láska v jasličkách, 
tá rany zahojí.

Jana Bucková
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Naša misia v Afrike
Výprava do AFRIKY:
 6. - 19. októbra sa vydala naša trojčlenná košická 
výprava do Tanzánie, na miesta, kde už niekoľko rokov 
organizujú členovia CZ Terasa cez o.z. Deti Afriky SK 
podporu pre vzdelávanie chudobných detí a mládeže. 
Tento projekt robíme v úzkej spolupráci s evanjelickým 
CZ Třinec, so Slezskou diakoniou a Spoločenstvom evan-
jelickej mládeže. Súčasťou projektu je aj dobrovoľnícky 
rok v Tanzánii (INVYT). Takéto silné zastúpenie Sloven-
sko ešte nemalo. V minulosti tu už boli Maroš Simon 
i Ladislav Ivanecký, ale teraz sme šli až traja, Mária 
Velebná, členka z CZ Mlynská, bývalá profesorka EG 
JAK, jej priateľka Milena Kačmarčíková, riaditeľka ZŠ 
Kežmarská 28 a Ondrej Kolárovský, farár cz Terasa. V 
Amsterdame sa k nám pripojil Martin Pietak, farár z 
Českého Těšína. Mnohí si iste pamätáte z minulosti na 
návštevu pastora Zaka Malekwu (pred tromi rokmi) ako  
i Martina Tanga (pred rokom).
 Počas 14 dní sme navštívili spolu 5 škôl, ktoré 
sme aj podporili, odovzdali listy a malé darčeky 
viac ako 200 podporovaným deťom a študentom na 
školách v Dongobeshi a Maretadu, navštívili konfe-
renciu pre laických pracovníkov evanjelickej cirkvi v 

Tanzánii, stretli sme sa s dištriktuálnym biskupom 
v Mbulu, navšítivili sme Wa´ama Bible College, a 
nespočet cirkevných zborov počas služieb Božích a iných 
aktivitách. Na školu Yedidia v Maretadu sme priniesli 
pomoc aj vo forme mikroskopu, dataprojektoru, 
notebooku, rysovacích pomôcok, pomôcok na chemické 
pokusy a ďalšie. Pre základnú školu v Dongobeshi sme 
doniesli anglické knihy pre ich knižnicu, ktoré im poslali 
naši partneri zo Sliezska. 
 Darmi prispeli členovia našich cirkevných 
zborov a naši priatelia a podporovatelia, študenti 
a učitelia EG JAK v Košiciach ako aj SZŠ Kukučíno-
va v Košiciach a ďalší. Všetkým ďakujeme.
 V roku 2017 máme dva hlavné ciele – okrem 
pokračujúcej podpory študentov je to zabezpečiť 
financie na výstavbu prírodovedného laboratória
na strednej škole Yedidia v Maretadu a zorganizo-
vať návštevu Paula Hhoko z tejto školy u nás na jeseň 
2017. Pre viac info pozrite odkazy na naše webstránky 
alebo sa informujte u členov nášho tímu. 
S účastníkmi našej africkej výpravy  
sme urobili nasledovný rozhovor:

SDG: Prečo si išla/išiel do Tanzánie?
Milka: Do Tanzánie som išla prvotne zo 
zvedavosti, ale čím ďalej, tým viac som 
nadobúdala pocit povinnosti pomôcť, 
aby sa deti v Tanzánii vzdelávali. Vidím 
to ako veľkú príležitosť vyjsť z biedy, aby 
rozvíjali svoju krajinu, aby neutekali do 
cudzieho sveta, ktorý im nerozumie a oni 
nerozumejú jemu.
Marika: Chcela som sa stretnúť s 
Fabiolou. Je to študentka strednej školy v 
Maretadu, ktorá má  18 rokov a podporu-
jem ju cez projekt Deti Afriky už 2 roky.

Ondrej: Mňa najviac prekvapila sprcha v hoteli v Aru-
shi. Písalo tam síce, že sa jej nemáme počas sprchovania 
dotýkať (nepísalo tam prečo), ale keď som od nej dostal 
ranu elektrickým prúdom, to ma prekvapilo :-).
SDG: Čo ťa tam najviac potešilo/oslovilo?
Milka: Potešilo ma, keď som po dlhšej dobe uvidela 
na konferencii pre lídrov z rôznych miestnych zborov 
nórsku misionárku, ktorá so svojím manželom tam žije 
20 rokov, preložili Bibliu do jazyka kmeňa Iraqw a teraz 
učia dospelých čítať a písať, aby si mohli čítať Bibliu.
Marika: Mňa potešilo hlavne to, že sme si s tými 
ľuďmi veľmi dobre rozumeli a rýchlo sme nadväzovali 
kontakty.
Ondrej: Mňa veľmi potešilo, keď som sa mohol 
presvedčiť, že naša pomoc skutočne pomáha a za tie 
roky spolupráce vidno evidentný pokrok na všetkých 
miestach, kde sme boli. 

Ondrej:  Šiel som tam jednak ako člen nášho 
slovenského tímu Deti Afriky. Mal som  cieľ spoznať 
osobne prostredie, v ktorom pôsobíme a skontrolovať 
postup projektu. Tiež som mal za úlohu urobiť čiastkové 
hodnotenie dobrovoľníckeho projektu INVYT, konkrétne 
so Silviou Žiakovou, dobrovoľníčkou a Paulom Hhoko, 
riaditeľom školy v Yedidia. Ale mal som aj úlohu, ktorú 
mi dala moja rodina – odfotiť sa s Deborkou, ktorú 
už 6 rokov ako rodina podporujeme. A tešil som sa na 
stretnutie s pastorom Zakom i Martinom Tangom, ktorí 
nás na Slovensku v minulosti navštívili. 
SDG: Čo ťa tam najviac prekvapilo?
Milka: Prekvapila ma realita a „ovocie“ adresnej po-
moci kresťanov bratom a sestrám v  Kristu, napr. v údolí 
Yadachini, kde sme mali možnosť vidieť v minulosti 
školu pod „stromom“ a dnes sme videli  novú peknú 
budovu.
Marika: Najviac ma tam prekvapila  
húževnatosť ľudí. Statočne sa „boria“ 
so životom, hlavne s tým nedostat-
kom vody. Doteraz som si nevedela 
predstaviť školu bez vodovodného 
kohútika, ale po návšteve Yedidie to 
už viem.  Samozrejme, že najsilnejším 
poznaním boli tie „plné domy“  detí 
u pastora  Zaka Malekwu a Martina 
Tanga.
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SDG: Čo ti táto cesta dala? 
Milka: Uvedomila som si ešte viac v akej nádhernej 
krajine žijem, v dostatku až prebytku a v pohodlí.
Marika: Cesta mi ukázala konkrétny obsah výrazu 
„podporované dieťa“  a posunula ma ďalej v snahe 
podporovať deti, ktoré to potrebujú.
Ondrej: Niekto iný povedal: Kto príde do Afriky, nikdy 
z nej už celkom neodíde. Asi najviac mi však dali 
stretnutia s našimi priateľmi. Je to skúsenosť, ktorá sa 
ťažko opisuje slovami. 
SDG: V čom vidíš zmysel projektu Deti Afriky? 
Milka: Zmysel vidím v adresnej pomoci, ako som už 
skôr naznačila. 
Marika:  Zmysel vidím hlavne v tom, že pomáhame 
dávať veci do pohybu. Sme súčasťou reťaze, ktorú 
zrejme organizuje Pán Boh a nás na to používa.
Ondrej: Bol som veľmi povzbudený v tomto projekte 
pokračovať a rozvíjať ho. Myslím, že to nie je len 
jednosmerná pomoc. Tento projekt obohacuje a prináša 
veľké požehnanie aj do nášho života. Je to niečo, čo nás 
presahuje a nastavuje zrkadlo aj nám, nášmu životu. A 
v tom vidím prejav Božej milosti i moci pri nás všetkých.

Svedectvo Pendaeli 
V súčasnosti pôsobia pri „našich“ školách v Dongobeshi 
a Maretadu dobrovoľníčky Silvia (SK) a Lucia (CZ). Na 
svojom blogu sprostredkúvajú svoje dojmy a zážitky 

z tejto služby. Z jedného blogu vyberáme svedectvo 
Pendaeli, žiačky Lea školy, ktorú už niekoľko rokov 
podporujú učiteľky Evanjelickej materskej školy na 
Muškátovej ulici na Terase. Že ich podpora má zmysel, 
ukazujú aj nasledovné slová: 
„Mojím snom je byť doktorkou. Vzdelanie má zmysel, 
pretože môžete byť lékarom, zdravotnou sestrou, 
profesorom. A ja som si istá, že budem nasledovať tento 
svoj sen a budem se usilovne snažiť v škole. V prvom 
rade chcem poďakovať svojim sponzorom, že za mňa 
platia školné, nech im Boh žehná a vedie ich, kdekoľvek 
sú. Potom chcem poďakovať rodičom, ktorí ma sem do 
školy priviedli. Budem usilovne študovať a nasledovať 
svoj sen. A každý, koho stretnem, je mojím učiteľom. 
Ďakujem.“

Pendaeli tiež vyslovila túžbu, že raz, keď bude sama 
zarábať, chce tiež prispievať nejakému dieťaťu 
na vzdelávanie (pozri aj video Africké sny 2016 na 
našom facebooku). A tak reťaz Božieho požehnania 
môže pokračovať. 

(Celý blog si môžete prečítať na  https://invytblog.word-
press.com/2016/09/27/pendaelin-sen/)

kontakty info: 
www.detiafriky.sk
www.pretanzaniu.sk
www.facebook.com/detiafrikysk
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���OZNAMY
POZVÁNKY - PONUKA:

AMOT 2017
KONCERT CHVÁLOSPEV 2017

NTM 2017
KALENDÁR 2017


