Cirkevný zbor Terasa

SLUŽBY BOŽIE V KOSTOLE:
Nedeľa: 9:30
14:00 v Hrašovíku (4.nedeľa v mesiaci)
17:00 večerné
Utorok: 17:00 večerné
BIBLICKÁ HODINA
Štvrtok 16:30 ZbC, Zvonárska 23
BOHOSLUŽBY V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Pondelok 14:30
Skladná ul.
Streda
15:00
Barca
Piatok
9:30
Garbiarska ul.
DETSKÁ BESIEDKA
Nedeľa 9:30 a 16:00 ZBC Zvonárska 23
STRETNUTIE MLÁDEŽE M23
Streda
18:00
ZbC, Zvonárska.23
Počas letných prázdnin stretnutia dorastu a mládeže
neprebiehajú pravidelne. V lete sa priprav výlety a letné
tábory. Info u vedúcich tímov.
STRETNUTIE RODINNÉHO SPOLOČENSTVA - RoS
počas letných prázdnin
12.7.2015 o 16.00 - spoločná RoS+Reštart
2.8.2015 o 16.00 - spoločná RoS+Reštart
30.8.2015 o 16.00 - spoločná RoS+Reštart
Zborová sála, Mlynská.23/1.p.

SLUŽBY BOŽIE nedeľné - Terasa
9:30 – modlitebná chvíľa 10:00 (Biely dom – Magistrát);
Večera Pánova vždy v 1. nedeľu v mesiaci v rámci služieb
Božích, na sviatky
Služby Božie Štós – druhá nedeľa v mesiaci 9:30
Služby Božie Košice – Šaca – tretia nedeľa v mesiaci
18:00 v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi
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 1.
piesni odchádzajú na besiedku do skupiny podľa veku
SPEVOKOL
počas prázdnin prestávka, zač. v sept.
STRETNUTIA ŽIEN (o aktuálnom stretnutí sa treba informovať u vedúcej) počas prázdnin prestávka, zač.v sept.
BIBLICKÁ HODINA (počas školského roku)
počas prázdnin prestávka, zač. v sept.
BIBLICKÉ SKUPINKY pre rodiny i jednotlivcov –
info u brata farára
NÁBOŽENSTVÁ NA ZŠ
Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili na ev. náboženstvo od sept. na svojej škole. Ak sa na vašej škole
náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude
chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok
detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.
PRÍPRAVA KONFIRMANDOV
počas prázdnin prestávka, zač. v sept.
Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili na konfirmačnú
výučbu od sept. čím skôr u s. farárky.
SENIORÁTNA KONFIVÍKENDOVKA pre konfirmandov
oboch ročníkov bude 10. - 12. 9.2015 vo Veľkom Slavkove
v stredisku Spoločenstva ev. mládeže.
Podrobnejšie aktuálne informácie o podujatiach v CZ
sú na webovej stránke:www.terasa.sk alebo na facebooku kosiceterasa.
MIMORIADNE AKTIVITY:
1. -3. júl Dobrá správa naprieč Slovenskom - s DM
23.-26. júl Zborový pracovný tábor – brigády na kostole
spojené s duchovným programom
17.-21.august Denný detský letný tábor CZ Terasa
september/október – zborový deň CZ Terasa
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Cirkevný zbor Mlynská

LETO=ČAS ODPOČINKU
V strede leta prichádza rok čo rok ten čas. Dva mesiace školských prázdnin sú vytúženým
odpočinkom pre žiakov a študentov. 10 mesiacov školy im dalo riadne zabrať. Preto sú prázdniny
milovaným časom leňošenia a zaháľky. A my, dospelí so svojími 4-5 týždňami
dovolenky im ticho závidíme. Nech už je letný čas charakteristický akýmkoľvek očakávaním je nám, moderným ľuďom ponúknutý ako bonus - na oddych, odpočinok, relax,
načerpanie síl do ďalšieho života a práce.
(dokončenie na 2.strane)
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Ľubo Badiar:
Boh si odpočinul od svojho diela
Stanislav Kocka:
Akou cestou ísť?
Ondrej Kolárovský:
300 vraj bolo odvážnych Sparťanov
Katarína Tomčíková
Zborové stretnutie žien
Roman Klein
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EMŠ na cestách

(Dokončenie článku z titulnej strany)

Ako je to s naším oddychom?

Slovo na úvod
POTOK. Postupne sa do neho vracajú stromy, zarastá
kríkmi, pribudne kamenie, ba možno aj smetie. Voda
sa prediera prekážkami stále ťažšie. Až príde silná
búrka a prúd vody dno premyje a nahromadené prekážky odplaví. A znova voda tečie plynulejšie, až kým
sa nenahromadia nové prekážky. Ak by k tomuto
nedošlo, voda korytom neprejde a začne sa vylievať,
či hľadať alternatívne korytá - cesty.
Tak je to aj s nami. Životné situácie hromadia prekážky či bariéry v podobe hriechov, ktorým sa nemožno
vyhnúť. Nedá sa inak - buď sa v nich „udusíme“,
zídeme na alternatívne cesty, alebo naše korytá
prečistíme uvedomením a oľutovaním, s prísľubom
napravenia sa a nám daného odpustenia.
Prajem Vám, aby letné pozastavenia, ktoré sú počas
dovoleniek na „čistenie korýt“, priniesli dostatok
takýchto príležitostí a snáď trochu námetov na
premýšľanie vám prinesie aj letné vydanie SDG.
za celú redakciu i dopisovateľov SDG
Vladimír Chladný

Jednou z nepochybných
a čistých radostí
je odpočinok po práci.
Immanuel Kant
(1724 - 1804
bol nemecký filozof,
jeden z najvýznamnejších
európskych mysliteľov
a posledný z predstaviteľov
osvietenstva.

Vieme ho tak stráviť? Vieme skutočne odpočívať?
Čím by mal byť odpočinok charakterizovaný? A čo
duchovný život - ako máme odpočívať duchovne? A
dá sa vôbec duchovne oddychovať? Nevychladneme,
nestaneme sa lenivými a vlažnými vo viere?
Skúsme spolu popremýšľať nad týmito otázkami.
Všetci, ktorí máme na svojom konte už aspoň 4-5 krížikov,
vieme, že každý zanedbaný oddych sa raz prihlási v podobe
nejakej zdravotnej ťažkosti. Skrátka, „čo sme si v mladosti
navarili - to si v starobe zjeme“! Keď som bol mladý, žil som
skoro bez odpočinku. Považoval som za úplnú samozrejmosť, že takáto kondícia pracovať-cestovať-športovať mi
zostane po celý život. Opak je pravdou. Naše telo a duša si
všetky dlhy precízne zaznamenáva a je len otázkou času,
kedy nám vystaví konečný účet. To je prvá poznámka k
jednej zo základných zákonitostí života. Ten, kto poctivo,
usilovne a namáhavo pracuje má legitímny nárok na
oddych a nemal by ho zanedbávať.
Druhá poznámka sa týka duchovnej stránky nášho
života. Duchovný život človeka je podľa mňa charakteristický tým, že „ťahá za kratší povraz“ popri všetkých našich
telesných a duševných činnostiach. Tak ako ja rozumiem
Božiemu stvoriteľskému zámeru - ak je naše duchovno živé
a udržiavané v kondícii, pôsobí vitálne na naše vonkajšie
JA - teda telo a dušu. Môžeme povedať, že ho podnecuje,
riadi i koriguje - podľa vnútorného Božieho étosu. Platí
to hlavne v oblasti etických postojov, morálky, kľúčových
rozhodnutí a postojov, ale aj v praktických krokoch našej
denno-dennej viery.
Aký je teda Boží étos ohľadne odpočinku? (Exodus
20,9-11) Siedmy deň zasvätíš Bohu. Nie iba jeho časť celý deň - nebudeš konať žiadnu prácu ani inú činnosť
ako po iné dni týždňa. O tom, ako svätiť deň sviatočný
bolo napísaných veľa úvah. Ja chcem zdôrazniť iba jednu
dôležitú hodnotu siedmeho dňa: Je to deň, ktorý patrí
Hospodinu! Nie je to tvojich 24 hodín, človeče! Keď šesť dní
hľadáš prevažne svoje ľudské veci - siedmy deň máš hľadať
tie Božie. O tom, čo to môže znamenať prakticky, je úvaha
na nasledujúcej strane. Skúsme na prahu leta premýšľať
o tomto étose nedele, sabatu, dňa pracovného pokoja
alebo kresťanského sviatku, ktorý v ruskom jazyku nazvali:
Voskresenie!

Boh si odpočinul

od svojho diela
Na začiatku Knihy Kníh - Biblie máme archaický zápis o stvorení sveta. BOH slovom postupne tvorí KOZMOS. Stvorený svet
sa v každej kapitole stáva dokonalejším a úplným dielom. Predstava
takejto „týždennej roboty“, a najmä jej výsledku, ma privádza k obdivu a úžasu. 6 dní BOH pracuje s dôkladnosťou a tvorivým zaujatím,
aby na nič nezabudol. Jeho dielo je DOBRÉ! Čo dobré, jeho dielo je
pekné, účelné, funkčné, harmonické, farebné, synergické, samo sa o
seba stará, zasieva, rozmnožuje, rastie - proste DOKONALÉ!!!
Genesis 2:2-3 „Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré
konal; na siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré
vykonal. Nato Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo
v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal
konať.“
BOH na konci svoje stvoriteľskej práce zaujal podľa uvedeného textu
3 kľúčové postoje: odpočinul si
požehnal deň odpočinku
posvätil ho.
Dobre, ale čo to prakticky znamená pre nás, ak veríme, že v tomto
Stvoriteľovom postupe je ukrytá archetypálna múdrosť pre naše
pozemské spravovanie svojho pracovného času, našej životnej energie
pri uskutočňovaní povolania, živobytia, užitočnej dennodennej práce?
Jednoducho povedané: preto, aby sme mohli do odpočinku
vstúpiť, musíme mať pre neho vytvorený „priestor“.
Napríklad: ak chce človek oddychovať vo fitness - musí vstúpiť do
posilovne, ktorá je na to patrične vybavená.
Priestor odpočinku celej našej bytosti je v duchovnom spočinutí v BOHU. V úplnom odovzdaní-pokoji-bezpečí. Ako keď sa dieťa
uloží v náručí matky. Nič viac nepotrebuje-nič viac nie je dôležité!
Viem, pre nás dospelých je to naivná
predstava - ja som dospelý človek!
NIE! Doslova a do písmena som
dieťa Božie. Moje sily, múdrosť,
schopnosť obetavo milovať,
usilovne a poctivo pracovať skrátka žiť naplno to,
k čomu som povolaný - sú totiž
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Exodus 20:9
„Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu,
10 ale siedmy deň je dňom
sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho
Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani ty, ani
tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani
tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec,
ktorý je v tvojich bránach,
11 lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebesá i
zem, more i všetko, čo je
v nich, a siedmy deň odpočíval; preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a
posvätil ho!“
limitované. Som absolútne závislý na BOHU
v každej sekunde života. Ten týždňový „sabat“ mi má pripomínať základné hodnoty
na ktorých stojí moje bytie - realitu, ktorá
JE EXISTENCIÁLNOU REALITOU, aj keď nie
je viditeľná očami. Tým priestorom je teda
jeden zo siedmich dní týždňa - NEDEĽA.
24 hodín nedele BOH požehnal pre
niečo iné, ako sme zvyknutí robiť v bežný
deň. Ak by sme boli v tomto zásadní a
fundamentalistickí - pýtajme sa - čo by
sme museli robiť, aby sme naplnili Božie
očakávanie? Skúste si na to odpovedať.
24-hodín nedele BOH posvätil .
Posvätený znamená - oddelený, vyhradený,
rezervovaný, zablokovaný. Neznamená to
náboženskú povinnosť - ktorej sa musím
podriadiť. Je to slobodné, dobrovoľné,
otvorené vstúpenie do spoločenstva s
Otcom Stvoriteľom, Synom-Spasiteľom a
Duchom-Radcom a Sprievodcom - a to v
samote, spolu s blížnymi - v rodine a cirkvi.
Tak vstúpte do Božieho odpočinku!
Ľubo Badiar

Akou cestou ísť?
V živote každého z nás nastanú situácie,
kde sa rozhoduje o mnohom, keď to, ako
sa k tomu postavíme a ako zareagujeme,
rozhodne o mnohom. Myslím, že raz v nebi
budeme veľmi zahanbení a smutní, koľko
Bohom pripravených ciest a príležitostí
sme prepásli či premárnili len preto, že
sme sa Boha dostatočne nepýtali resp.
nečakali na Jeho odpoveď.
Keď sa vydávame na cestu, je nevyhnutné prosiť v modlitbe Boha o ochranu a starostlivosť. Nemali by sme si myslieť, že Božia pomoc nám bude poskytnutá automaticky,
pretože Jeho ochrana a vedenie sú nám sprostredkované
skrze naše modlitby a hľadanie Božej tváre.
V situáciách, akú prežíval Ezdráš a všetci, ktorí s ním
putovali domov do Judska a Jeruzalema, sa ukazovala ich
dôvera a viera, ich závislosť. Pred samotným kráľom Ezdráš
vyhlásil, že ich Boh, ktorému dôverujú, ochráni a povedie.
Je to veľký záväzok, povedať takéto slová, lebo takéto
vyhlásenia naozaj zaväzujú a vydávajú svedectvo o viere a
tiež o objekte viery – o Bohu.
Kráľ to všetko určite pozorne sledoval a s ním určite mnoho ľudí, ktorí túto veľkú výpravu videli alebo o nej počuli.
Ako sa Izraelci zachovajú? Je ten ich Boh naozaj Bohom, o
ktorom vyhlasujú, že je?
Vážna otázka, s ktorou sme konfrontovaní
každý jeden z nás. Je ten Boh, o ktorom
vyhlasujeme všetky možné pravdy
z Písma, skutočne živým Bohom?
Dôverujeme Mu tak, ako to tvrdíme?
Alebo sú to len zbožné,
náboženské reči, prázdne frázy?

Text: Ezdráš 8,21-23

„Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo Ho úprimne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všetkým, čo Ho opúšťajú.“
Silné vyhlásenie od Ezdráša. Ako ale toto zasľúbenie
dosiahnuť? – no, hľadať HO! Usilovne, trpezlivo, verne,
disciplinovane. Boh sa predsa chce dať nájsť – ale čaká,
či to chceme aj my. – „Hľadajte Hospodina, kým sa dáva
nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!“Iz.55,6 alebo Žalm
27: „Čuj, Hospodine, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado
mnou a vyslyš ma! Tebe pripomína moje srdce Tvoj príkaz:
Hľadajte moju tvár! Tvoju tvár hľadám, Hospodine.“v.7-8
„Tam pri rieke Ahave som vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred svojím Bohom a vyprosili si od Neho priaznivú
cestu pre seba, pre svoje deti aj pre svoj majetok.“
z Ezdráš sa rozhodol vyhlásiť pôst, a tým sa pokoriť.
z Boží ľud sa postil, aby tak vyjadril pokoru, sebazaprenie a podriadenosť Bohu a aby hľadal Jeho milosť,
pomoc, ochranu a priazeň
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z Lenže Ezdráš sa nepostí a nehľadá Božiu
tvár len pre seba. Ako správny vodca a múdry a
prezieravý muž VYPROSUJE BOŽIU PRIAZEŇ A
OCHRANU V PRVOM RADE PRE CESTU, ktorá
bola nebezpečná, dlhá a plná nástrah. Bolo na
nej priveľa nepriateľov, ktorí by urobili všetko
preto, aby výprava do cieľa nedorazila. A neštítili
by sa žiadnych ani zákerných prostriedkov, aby
svoj deštrukčný cieľ dosiahli.
z VYPROSUJE V POKORE PRIAZEŇ
A OCHRANU PRE SVOJE DETI.
To najbezbrannejšie, čo mali a to najvzácnejšie
– lebo to bola ich budúcnosť. Aj naša. Ako
zápasíme my za našich maličkých? Koľko za nich
plačeme na modlitbách, koľko sa postíme, aby
sme videli správnu cestu pre nás, naše rodiny a
deti? Dnes sú naši „maličkí“ vystavení všetkým
možným druhom perverzity a nebezpečenstva
jednoduchým stisnutím tlačítka – či už na TV,
alebo počítači, či mobile, tablete. Kto ich ochráni
v generácii, ktorá nepozná hanbu a zničila
akékoľvek morálne hranice?
z VYPROSUJE PRIAZEŇ ZA MAJETOK – je
to tiež Boží dar a prejav Pánovej dobroty a starostlivosti „Postili sme sa a prosili sme o to svojho
Boha, a vyslyšal nás.“
z BOH S RADOSŤOU POZERÁ NA TÝCH,
KTORÍ SA POKORNE A HORLIVO POSTIA A
MODLIA ZA URČITÚ KONKRÉTNU VEC ČI
PROBLÉM. On je prvý, ktorý sa teší, že môže pri
svojom Božom ľude naplniť svoje zasľúbenia a
darovať všetko, za čo Boží ľud horlí. Len či nájde
„Syn človeka vieru na zemi?“ Či nájde poslušnosť, či nájde horlivosť a túžbu niesť svoj kríž a
nasledovať Pána Ježiša? To je otázka, nad ktorou
by sme mali veľmi vážne premýšľať.
Stanislav Kocka
Spasiteľ hovorí: „Poďte ku mne ,
ktorí sa namáhate a ste unavení,
a ja vám dám odpočinok.“
Počúvol som Spasiteľa

a našiel som pokoj v srdci.
Karl May

(25. februára 1842 – 30. marca 1912)
nemecký spisovateľ autor dobrodružných románov

Pozvanie
k návštevnej službe
Poslaním Zborovej diakonie Cesta nádeje je zabezpečiť a poskytovať v duchu kresťanskej lásky k blížnemu
duchovnú, duševnú a telesnú službu a materiálnu pomoc
tým, ktorí túto službu a pomoc potrebujú, najmä osamelým, starým, dlhodobo chorým, či inak postihnutým ľuďom.
Toto poslanie uskutočňujeme najmä prostredníctvom
poskytovania terénnej opatrovateľskej a návštevnej služby.
Božie slovo nám v Liste Jakuba 1,27 hovorí:
„Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom
a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a
zachovávať sa nepoškvrneným od sveta.“ Návštevná
služba je teda dôležitým viditeľným prejavom nášho vzťahu
k Bohu ako k Otcovi.
Zapojiť sa do tejto služby znamená byť k dispozícii
Pánu Bohu pre Jeho službu človeku. Znamená to tiež
hľadať pre seba aktívne miesto v spoločenstve, používať
svoje dary pre službu Darcovi v službe blížnemu. Tí, ktorí sa
nemôžu pridať do tejto služby z akéhokoľvek dôvodu, môžu
návštevnú službu podporovať iným, im možným spôsobom
– morálne, modlitebne, finančne.
Cesta nádeje poskytuje v súčasnosti návštevnú službu členom oboch našich cirkevných zborov v meste
Košice, prijímateľom terénnej opatrovateľskej služby a
ďalším občanom mesta Košice podľa potreby. Výkonom
tejto služby je poverená sestra M. Bondrová v spolupráci so
sestrou D. Hládekovou.
Cesta nádeje sa zároveň snaží podporiť ďalších
členov našich cirkevných zborov, ktorí majú záujem
touto formou slúžiť. Preto sa pripájame k pozvaniu, s
ktorým prichádza aj naša sestra A. Majerčáková:
Drahí súrodenci v Pánovi,
som mladá žena, Vaša sestra, ktorú životné okolnosti doviedli aktuálne do Domova sociálnych služieb. Rada by som
Vás oslovila s potrebou návštevnej služby v tomto zariadení.
V domove sociálnych služieb sú ľudia starší i mladší, s mentálnym či iným zdravotným postihnutím. Zabezpečenie ich
základných fyziologických potrieb je riešené cez opatrovateľskú a zdravotnú starostlivosť, voľnočasové aktivity
cez činnosť ergoterapeutov.
(dokončenie na ďalšej strane)

Napriek tomu sa veľa klientov cíti osamelo.
Iste, je to dané aj pomerom počtu personálu a klientov.
Častokrát niet času na vypočutie, zastavenie.
Boli sme stvorení s potrebou prijatia a milovania, a
keď táto potreba nie je dostatočne naplnená, stávame sa mrzutí, apatickí, niekedy i agresívni... Zvlášť je
situácia náročná v zariadeniach, kde sú klienti bez svojich
blízkych či rodinných príslušníkov. A pritom niekedy stačí
tak málo... Prísť na návštevu, vypočuť, porozprávať, možno
v niečom prakticky pomôcť, vziať na vychádzku. Častokrát
je to o našej ochote a otvorenom srdci. Vykročiť zo svojho
sveta, vidieť príbeh iného človeka, skúsiť niečo nové...
Pán nás učí byť vnímavými na potreby núdznych
a biednych. Ak sa vo Vás ozvala túžba prísť, príďte. V
prípade záujmu môžete kontaktovať priamo mňa (tel. č.
0904 225 569) alebo brata farára S. Kocku.
Zároveň by sme Vás chceli srdečne pozvať na Služby Božie
konané každý pondelok o 15.00 v spomínanom zariadení,
v DSS Košice-Barca. Ak bývate v blízkom okolí alebo Vám
nerobí problém doprava, ste srdečne vítaní (v prípade
záujmu si overte ich aktuálnosť v príslušný týždeň).
Nech vás Pán žehná.
A. Majerčáková

V apríli 2015
sme oslávili prvé výročie
konania služieb Božích v Šaci

Šaca bola pre mňa neznámou časťou Košíc až do
momentu, kým sme si v nej s manželom nekúpili
starý, vyše dvestoročný dom a našli tu svoj domov.
Dom, situovaný v blízkosti kaštieľa, bol kedysi pravdepodobne súčasťou majetku rodu Semseyovcov, ktorí sa
zaslúžili v čase protireformačných tlakov o to, že sa kostol a
protestantská Šaca vrátili v roku 1738 katolíckej cirkvi.
Po čase sme zistili, že na rozdiel od iných cirkví sa v
Šaci evanjelici nestretávajú. A tak sme sa obrátili na
brata farára Kolárovského. S modlitbou o pomoc a požehnanie tejto myšlienky sa začalo organizovanie. O mesiac
nato sa konalo prvé stretnutie evanjelikov – v tom čase v
Ekumenickom dome modlitby a poslednej rozlúčky.
Šaca je časť Košíc, do ktorej sa počas výstavby
železiarní prisťahovali nielen ľudia z rôznych častí
bývalého Československa, ale aj spoza hraníc. Vďaka

tomu sa do Šace (aj do Košíc – prevažne na Terasu, kde
sa budovalo sídlisko) prisťahovali aj evanjelici – Novoklenovčania, ktorí mali korene v Klenovci.
Klenovčania boli výnimoční evanjelici, ktorí sa opakovane sťahovali za prácou. Zbalili si základné veci a s
veľkou vierou v Hospodina v srdci začínali vždy nanovo.
Vybudovali na Podkarpatskej Rusi pri Mukačeve dedinku
Nový Klenovec. Kým nemali vlastného luteránskeho
farára, krsty a pohreby vykonával kňaz z kalvínskej cirkvi.
Po čase si postavili nielen vlastný kostol, ale cirkevný
zbor zriadil aj filiálne zbory. S Novým Klenovcom sa
spájajú kazateľské osobnosti ako Ján Vladimír Hroboň;
svoj pôvod v ňom majú aj kazatelia Ondrej Hruška, Pavol
Turis, Michal Zajden, Ľubomír Turčan a náš brat senior
Hruška.
V roku 1946 Rusi pripojili Podkarpatskú Rus k
Sovietskemu zväzu a uzavreli hranice. Reakciou
bolo, že v roku 1947 sa s výnimkou troch rodín z Nového
Klenovca vysťahovalo 171 rodín v počte 841 osôb. Práve
potomkovia týchto Novoklenovčanov tvoria jadro malej
skupinky evanjelikov, ktorá sa v Šaci v súčasnosti stretáva. Raz mesačne večerné služby Božie, raz mesačne milé
stretnutie v malej skupinke približne dvadsiatich ľudí.
V rámci sčítania obyvateľstva sa v Šaci k evanjelickej viere augsburského vyznania hlási okolo 90
obyvateľov. K reformovanej cirkvi (kalvíni – evanjelici
helvétskeho vierovyznania) sa hlási síce len o pár obyvateľov viac, ale podarilo sa im vybudovať na Jabloňovej
ulici malý milý kostolík (v čase výstavby tu bolo okolo
200 cirkevníkov). Reformovaný brat farár Kristián Szabó,
brat dozorca Tibor Reštei a presbyteri nám umožnili
stretávať sa v ňom pri službách Božích.
„Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu
bývajú!“ – znel Žalm 133 počas prvého výročia konania našich služieb Božích v Šaci. Slovom Božím poslúžil
brat farár Kolárovský, príhovor mal brat dozorca Simon
a aj domáci reformovaný brat farár Szabó. Pozdravili nás
aj hostia z modlitebného spoločenstva zo Spišskej Novej
Vsi a báseň predniesla naša kantorka Zuzka Baltová. V
kostole znel spev odhadom šesťdesiatich veriacich.
Rada by som pozvala aj vás. Príďte a podporte naše
spoločné modlitby. Nech slovo Božie znie v Šaci aj naďalej a nech nám náš nebeský Otec požehná dostatok viery,
nádeje a lásky v našom osobnom i cirkevnom živote.
Jana Bucková
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Čo nového v projekte

Deti Afriky?
Milí čitatelia, dovoľte, aby sme sa s vami podelili
o pár čerstvých informácií z projektu Deti Afriky.
Za uplynulý polrok sa náš tanzánsky projekt znova
rozrástol a v súčasnej dobe už podporujeme 33 študentov Yedidia Secondary School v Maretadu a jednu
študentku na Sila Teachers College v Arushi. Znova sme
reagovali aj na potreby školy a finančne sme pomohli
pri dokončovaní budovy novej triedy (2v1) ako aj pri
zariaďovaní tried novým nábytkom (viď foto).
Čo sa týka našich ďalších aktivít, tak v priebehu
uplynulých týždňov sa ukončil výber dobrovoľníkov pre projekt INVYT, kde koordinátor projektu
Slezská diakonie v spolupráci s cirkevným zborom
SCEAV v Třinci a zástupcami nášho projektu vybrali 3
mladých ľudí (2 Čechov a 1 Slováka), ktorí budú od júla
2015 pôsobiť 9 mesiacov v Tanzánii ako dobrovoľníci
pri škole LEA v Dongobeshi. Veríme, že Pán požehná aj
tento projekt, tak aby jeho účastníci konali dobré skutky, tam kde to bude potrebné a aby našli v Afrike svoje
vnútorné obohatenie v konaní skutkov Božieho diela.
Taktiež nás zamestnávajú prípravy na októbrovú

návštevu brata Martina Tanga (riaditeľa školy LEA
v Dongobeshi) na Slovensku a v Čechách, ktorá sa m
uskutočniť v októbri 2015. Prípravy sú už v plnom
prúde a okrem splnenia milióna rôznych byrokratických
povinností potrebných pre udelenie víz, už začíname
plánovať aj jeho konkrétne akcie na Slovensku (stretnutia, besedy, prezentácie, prednášky, ...). Preto, ak máte
záujem o takéto stretnutie, budeme veľmi radi, ak nás
o tom budete informovať, aby boli akcie naplánované s
Martinom čo najadresnejšie.
Záverom by som chcel vyzvať všetkých, ktorí
majú srdce pre tento druh služby a chceli by sa
nejakým spôsobom na chode projektu podieľať,
aby ste nás oslovili (osobne, mailom, telefonicky, ...),
pričom budeme veľmi radi, ak náš tím posilnia.
Aktuálne informácie o projekte sa dozviete aj na
našom webe www.detiafriky.sk, ktorý dostal novú
vizuálnu podobu vďaka sponzorskej spolupráci s firmou
Ness Košice.
Tím Deti Afriky
(Laco Ivanecký, Ondrej Kolárovský, Leo Lörinc)

Koncert spevokolíka Muškátiky
Dňa 24. mája náš detský spevokolík Muškátiky vystupoval pod vedením Katky Fabriciovej a Aleny Kolárovskej na svojom prvom
výjazdovom koncerte mimo Košíc.
Deti nadšene vystúpili s pripraveným hodinovým
programom v evanjelickom kostole vo Veľkom
Folkmáre. Piesne zaspievali aj v cudzích jazykoch.
V rámci programu zaznel aj sólo spev Zuzky

Pavel Kosorin
(1964)
český humorista
a autor aforizmov,
riaditeľ Centra
sociálnych služieb
Armády spásy v Brne.

Písečnej a svedectvo Radky Némethovej.
Zamyslením poslúžil brat farár Ondrej
Kolárovský a všetkých prítomných privítal a
pozdravil príhovorom brat farár Ján Sabanoš
z Mníška n/Hnilcom.
Boli to požehnané chvíle a tešíme sa
na ďalšie vystúpenia!
A.Kolárovská

Nebo je nedobytné - ale otvorené.
Čím menej peňazí, tým viacej času
na veci, ktoré sa nedajú kúpiť.
Ku svojmu rozumu by sme
mali byť omnoho kritickejší.
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Zborové stretnutie žien
Už tradične sa okrem našich utorkových stretnutí
žien stretávame spoločne na zborovom stretnutí. V
tomto roku to bolo práve po Veľkej noci. Stretli sme sa
v nedeľu 26. 4. o 15. hod. v priestoroch EMŠ. Na úvod
nás privítala domáca sestra farárka a spoločne sme
zaspievali pieseň „Smieť žiť pre Krista“. Našu tému sme
začali podnetnými myšlienkami rôznych autorov o
modlitbe, zakončiac ich veršom z Božieho slova- Židom
13, 14. Pomodlili sme sa spoločne so s. Ing. Adrianou
Némethovou a naše srdcia potešili básňou Modlitba
v podaní s. Emílie Mikulskej. Na naše stretnutie sme
pozvali brata farára Mgr. Stanislava Kocku, aby nám
poslúžil svojou prednáškou. Pre tému celého stretnutia
- Ako Boh počuje naše modlitby, či máme vypočuté
modlitby- bol nosným základom kniha: George
Mullera- Ochranca sirôt v Bristole z edície Kresťanskí
hrdinovia - kedysi a dnes. V prednáške sme si vypočuli
o modlitebných zápasoch Georga Mullera, o jeho
živote, viere a očakávaní na Pána Boha. Na prednášku
nadväzovala recenzia práve tejto knihy z pohľadu s.
Evy Dudášovej. Veľmi pôsobivé bolo, že prednášajúci
a sestra, ktorá mala recenziu, sa vopred nedohodli, že
budú hovoriť o tej istej knihe, a práve to zostáva pre nás
výzvou- dôverovať Božiemu vedeniu, spoľahnúť sa nie
na vlastné sily, schopnosti - ale v dôvere sa spoľahnúť
na Boha. Po prednáške a diskusii k téme sme sa tešili
na tombolu - u nás vyhráva každý, no nemyslíme len
na cenu z tomboly, ale už vyhral každý, kto verí v Ježiša
Krista. Záver stretnutia sme prežili vo vzájomných
srdečných rozhovoroch. Občerstvili sme nielen ducha
ale aj telo- chutným občerstvením, za ktoré patrí vďaka
našim sestrám. Ďakujeme nášmu Pánovi, že sme znova
mohli prežiť požehnaný čas a aj tie z vás, ktoré ešte
stále váhate, pozývame medzi nás.

Slávnosť Konﬁrmácie
Po dvojročnej príprave, ktorú, veríme, brali naši mladí
konfirmandi vážne, nastala chvíľa, kedy ukázali svoje
vedomosti a oficiálne potvrdili svoju krstnú zmluvu,
ktorú za nich uzavreli ich rodičia a krstní rodičia pri
svätom Krste. V nedeľu 17.mája 2015 na slávnosti
Konfirmácie vyznali a potvrdili svoju vieru osobným

priznaním sa k viere v Trojjediného Pána Boha. Je to
krásne a zodpovedné. Veríme, že bude práve Pán Boh v
ich životoch na prvom mieste. Stáli pred tesnou bránou a
vykročili po úzkej ceste, ktorá vedie do života. Spoločne
sme prijali medzi seba štyroch mladých ľudí- Luciu
Štefankovú, Líviu Kolibárovú, Stanislava Nováka a Jakuba
Greša /CZ Mlynská/.Tešíme sa s nimi a prajeme im
všetkým Božie vedenie i ochranu do ďalších dní. Nech je
im posilou na úzkej ceste Božie slovo. Slávnostné chvíle
nám na SB spríjemnil spev nášho zborového spevokolu
„Nádej“ a spev našich mladých konfirmandov- piesňami
- „Ty si môj pastier“ a „Teba chválim Bože večný“/ES 644/.
Mgr.Katarína Tomčiková

Oznam
Košický seniorát ECAV na Slovensku - zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy, Exnárova
10, Košice oznamuje, že 2. septembra 2015
začína škola svoju činnosť.
Dňa 27. mája 2015 vydalo ministerstvo školstva
toto vyjadrenie: „Na základe podnetov občanov, starostov obcí a riaditeľov základných škôl vo veci podpory
zachovania málotriednych základných škôl a zrušenia
minimálnych počtov žiakov v triedach základnej školy
stanovených v školskom zákone uvádza Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovné
stanovisko: Od 1. septembra 2015 nadobudne účinnosť
ustanovenie § 29 ods. 8 a 16 školského zákona, ktorými
sa stanovujú minimálne počty žiakov v triede základnej
školy a osobitné prípady, v ktorých zriaďovateľ základnej školy môže určiť nižší počet žiakov v triede, ako je
stanovený minimálny počet žiakov v triede.“

Oznamujeme širokej verejnosti, že do 30.
júna 2015 je možné zrealizovať v zmysle
platnej školskej legislatívy prestup na
Evanjelickú základnú školu, Exnárova 10,
Košice do 1.– 4. ročníka.
Po osobnej konzultácii je možný dohodnúť
aj neskorší termín prestupu.
Bližšie informácie na www.ems-sovicky.eu
Kontakt: ezskosice@gmail.com
Telefón: +421 902 541 641
Kontaktná osoba: PaedDr. Dušan Havrila, PhD.

Graf milodarov na kostol v 1.polovici r.2015

300 vraj bolo

odvážnych

Sparťanov, ktorí sa pod velením kráľa
Leonida postavili pri Thermopylách
obrovskej presile perzského vojska kráľa Xerxesa.
Aj keď Sparťania bitku nakoniec prehrali, ich
hrdinstvo je dodnes oslavované a sú symbolom
odvahy a hrdinstva. Toto sa odohralo pred takmer
dvaapoltisíc rokmi. Dnes stojíme v Košiciach pred inou
výzvou. Chceli by sme v dohľadnom čase dokončiť náš
kostol. Na Jeho úplné dokončenie nám chýba cca 300tisíc €. Nájde sa medzi nami 300 odvážnych a ochotných
hrdinov obetovať trocha svojho pohodlia a prispieť
takou sumou, aby sme kostol mohli dokončiť? Keby sa
našlo 300 ochotných, ktorí prispejú tento rok sumou
700,-€, nebol by kostol síce vyšperkovaný, ale mohli by

sme ho začať užívať na stretávanie a bohoslužby.
Financie, ktoré máme momentálne k dispozícii
sú už prakticky viazané v celom objeme objednanými
prácami. Momentálne nemôžeme objednávať nové
práce, pretože na ne už nemáme financie.

Ak chceme dokončiť kostol tento rok,
potrebujeme ešte cca 200.000,-€.
Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu
kostola. Niekto nemôže dať 700,-, iný môže dať aj niečo
viac. To nech každý zváži sám. Išlo by o mimoriadnu
obeť pre tento rok na účel dostavby kostola. Číslo účtu:
OTP, 6931244/5200,
IBAN: SK24 5200 0000 0000 0693 1244
Pri platbách z účtu (bezhotovostne) pre lepšiu identifikáciu prosíme, aby ste uvádzali nasledovné variabilné
symboly: vklad na stavbu kostola: VS 333, (cirkevný príspevok: VS 444, na činnosť cirkevného zboru: VS 555).

Pre lepšiu identifikáciu prosíme uviesť do správy aj meno platiteľa/za koho sa platí. Ďakujeme

M23 alebo

Občianske združenie Kairos a Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi a.v., Košice-Terasa organizujú

letný detský tábor
mladí pracujúci Denný
pre dievčatá a chlapcov od 6 do 11 rokov
Indiánsky tábor

Skupina m23 vznikla zo starších mládežníkov,
ktorým chýbali stretnutia v zbore vhodné pre
mladých, ktorí vylietajú z rodičovského hniezda
a začínajú robiť dôležité životné rozhodnutia.
Štúdium biblie je stále základom našich stretnutí,
avšak zistili sme, že potrebujeme aj pokročilejšie
témy, ktoré by pomáhali žiť praktický kresťanský život
aj v takých obyčajných a neduchovných oblastiach
ako práca a vzťahy. Uvedomujeme si, že v dnešnej
individualistickej dobe, kedy k workoholizmu sú vedení
už ľudia na prahu dospelosti, je budovanie komunity
veľmi dôležité - jednoducho potrebujeme vzájomné
duchovné sprevádzanie. Ježiš nás volá, aby sme niesli
vzájomne svoje bremená. Je to jeden z prostriedkov
ako sa vyhnúť osobným, či neskôr manželským krízam.
V rámci m23 preto vznikajú rôzne aktivity, ktoré to
podporujú. Máme pravidelné stretnutia v stredu, ktoré
sú však veľmi rôznorodé a z bežného mládežníckeho
programu sa občas stáva kaviareň, diskusia, večer
chvál čo pozeranie filmu. Neslúžime programom ani
snahe mať masovú návštevnosť, ale v otvorenej diskusii
prispôsobujeme aktivity reálnemu životu. Ku aktivitám
kde je obsah dôležitý, pridávame aj čas na relax, šport a
kultúru. Chceme sa učiť oddychovať, keďže je to jeden
z Božích princípov, aby bola vždy dostatočná možnosť
sa spolu rozprávať a priniesť aj niekoho nového medzi
nás. Tešíme sa, že sa stále tak deje a m23 stále funguje
na rovnocennej a dobrovoľníckej báze, aj keď väčšina
pôvodných členov si už založila rodiny. Toto
je zasa výhodou, že tí, ktorí už majú skúsenosť s rodinným životom či s kariérou, môžu
pomôcť a poradiť tým, ktorí v tejto oblasti
ešte len plánujú alebo začínajú. Založili sme
skupinku mladých párov a fungujú aj
viaceré neformálne vzťahy, kedy skúsenejší
odovzdáva niečo menej skúsenejšiemu.
Uvedomujeme si aj potrebu špecifických
aktivít pre mužov a urobili sme aj prvý
pokus.
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Miesto: v priestoroch Špeciálnej základnej školy
na Inžinierskej ulici v Košiciach

Termín: 17.- 21.08.2015 (PO-PIA)
Program tábora: hry, krátky biblický program,
piesne, tvorivé dielne, súťaže, výlet do prírody, záverečný program pre rodičov...
Pondelok - piatok: zraz od 7:30 do 8:00 h
- pestrý program od 8:00 do 16:00 h
- vyzdvihnutie detí rodičmi od 16:00 do 16:30 h
(ak chcete dieťa vyzdvihnúť skôr, dajte nám ráno
vedieť); 1 deň uprostred týždňa: - plánovaný
celodenný výlet (dátum podľa počasia)
Cena: 35,00 € na týždeň; v prípade, že by dieťa
prišlo len na vybrané dni, platí sa 8,00 € na deň.
Pri prihlásení dvoch alebo viacerých súrodencov
je zľava 5,00 €, prípadne dohodou.
Údaje ohľadom prihlasovania detí na tábor získate na
www.ozkairos.terasa.sk.
V aktivitách m23 chceme rozvíjať osobnosť každého človeka,
aby bol slobodnejší, odvážnejší a radostnejší. M23 je
otvorená každému človeku či nápadu, ktorý prinesie, zvlášť
preto, že Košice su mestom, kde mnoho mladých prichádza
za štúdiom či prácou. Spája nás Kristus, mladý vek a Košice,
ktoré chápeme ako dobré miesto pre duchovný, profesný či
spoločenský život. A toto chceme žiť vo vyváženosti. Sme
vďační, že môžeme byť súčasťou širšej komunity RoS a
Roman Klein
cirkevného zboru ECAV Košice.

EMŠ na cestách
Pedagogickí zamestnanci
Evanjelickej materskej školy
na Muškátovej ul. na cestách
Školský rok 2014/2015 nám otvoril
príležitosť nadväzovať nové partnerstvá,
priateľstvá so školami i za našimi hranicami, konkrétne s Českou republikou, a tiež
na duchovné budovanie celého pedagogického zboru.
Začalo to účasťou pani riaditeľky Aleny Durbákovej z Evanjelickej materskej školy na medzinárodnej konferencii ACSI, ktorá bola určená pre
riaditeľov kresťanských protestantských škôl
a jedným z cieľov konferencie bolo vytváranie
sietí medzi kresťanskými školami.
EMŠ nadviazala partnerstvo s Cirkevnou
základnou a materskou školou v Třinci, ktorej
zriaďovatelom je Sliezska cirkev evanjelická a.v.
Prvou aktivitou nášho partnerstva bolo
pozvanie na 4. školskú konferenciu
„Křesťan za katedrou“ v Komorní Lhotce v
termíne 17. 4. -18. 4. 2015.
Návštevy v Třinci v základnej i materských
školách i kresťanskej konferencie sa zúčastnili

všetky pedagogické zamestnankyne aj učiteľka náboženstva.
V prvý deň cesty sme navštívili partnerskú CZŠ a MŠ v
Třinci. Cirkevná základná škola v už spomínanom meste vznikla v
roku 2005, prvá kresťanská trieda na Základnej škole v Třinci bola
otvorená už v školskom roku 1993/1994. Táto škola nás zaujala
svojou príjemnou atmosférou, pokojným, útulným prostredím.
Mali sme možnosť prezrieť si triedy všetkých ročníkov, vybavenie
školy, archív fotografií či kroniku od jej počiatku.
Pani riaditeľka CZŠ a MŠ nás zaviedla i do troch materských škôl, ktoré však boli od seba niekoľko kilometrov
vzdialené. Každá z týchto materských škôl bola jednotriedna.
Každá materská škola bola pekne vybavená a mali sme možnosť
vidieť i pedagógov, z ktorých vyvieral pokoj a láska k svojmu
zamestnaniu. Najviac nás zaujala materská škola, ktorá bola
umiestnená v domčeku uprostred obce. Okolo materskej
školy boli rodinné domy, záhrady, a aj školský dvor pripomínal
,,dedinskú záhradu“. Vybavenie školského dvora bolo vynikajúce.
Rôzne prvky(veľké autíčko z dreva, šmykľavka...) poskytujú
deťom možnosť na zábavu, vzdelávanie v prírode i na odpočinok v
altánku... A čo je podľa nás vzácne je, že deti sú v prostredí, ktoré
im ponúka vidieť ,,život na dedine“. Táto materská škola i ďalšie
dve, ktoré sme videli, sú rodinného typu a myslíme si, že rodičia
majú radosť z toho, že majú kde umiestniť svoje deti a hlavne, kde
sa im poskytuje nielen výchova a vzdelávanie, ale aj výchova ku
kresťanským hodnotám. Sprievodkyňu nám robila pani riaditeľka
Mgr. Monika Guňková (CZŠ a MŠ Třinec). Ďakujeme jej za
pozvanie, vrúcne a veľmi milé privítanie, sprevádzanie a
za spoločne strávený čas.
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Druhý deň sme už boli v očakávaní toho, čo nám
prinesie program kresťanskej konferencie s tematikou ,,Křesťan za katedrou“. A ten bol naozaj pestrý.
Konferenciu usporiadali Slezská cirkev evangelická
augsburského vyznání (SCEAV) v spolupráci s Cirkevnou
ZŠ a MŠ Třinec, kresťanským Gymnáziom Beskydy
Mountain Academy vo Frýdlante nad Ostravicí
a Sieťou kresťanských učiteľov.
Hlavnými rečníkmi konferencie boli Czeslaw Bassara
(PL): Útok na naše deti, Kristine Wolberg (USA) :
Biblická integrácia a mentoring v triede a mimo
nej, a ďalší ... Program zahŕňal prednášky, workshopy,
diskusie, svedectvá, chvály.
Pre našu dušu táto konferencia bola občerstvením a
načerpaním, motiváciou do ďalšej práce s deťmi. A hlavne
povzbudením, že to, čo robíme, má zmysel. To zasievanie
do detských sŕdc určite prinesie v budúcnosti ovocie.
Pre našu pedagogickú činnosť boli jednotlivé semináre
či workshopy zaujímavé, inšpirujúce a vniesli nám nové
pohľady na jednotlivé problematiky. Priniesli sme si
odtiaľ vzácne Husove stopy, ktoré majú možnosť vidieť
rodičia, deti či priatelia v priestoroch našej EMŠ.
Víkend sme si ešte obohatili o ďalší program.
A to účasťou na nedeľných bohoslužbách v Oldřichoviciach. Miestny farár nás privítal veľmi srdečne a
máme radosť z toho, že sme mali možnosť stráviť prijemné dopoludnie v krásnom prostredí a v kostole,
do ktorého ľudia nielen chodia, ale sa aj zapájajú do rôznych aktivít spoločenstva a spolu sa snažia i o misiu, prácu
s deťmi, dorastom.....atď. Nedeľa, ktorej sme sa zúčastnili
bola zameraná na misiu. A bolo nám potešením, že sme
mohli vidieť, že i za našimi hranicami, v malej a malebnej
obci, sa ľudia majú radi a záleží im hlavne na duchovnom
živote a raste svojich detí, vnúčat, príbuzných. A my im
želáme veľa, veľa Božej priazne a síl do všetkého.
A čo dodať na záver? To najpodstatnejšie.
Ďakujeme nášmu Nebeskému Ockovi za to, že nám dal
zdravie a možnosť vycestovať, zažiť chvíle medzi kresťanmi i v inej krajine, a tiež upevniť ešte viac vzťahy, ktoré
sú na veľmi dobrej úrovni. A nech i tento verš je pre nás
povzbudením a aj prosbou do našej ďalšej práce:
,,Vyuč ma, Hospodine svojej ceste, aby som chodil
v tvojej pravde, sústreď moje srdce na bázeň
svojho mena.“ Žalm 86,11
Mgr.Jana Tóthová a kolektív EMŠ

Duchovná
pieseň v Martine
6. mája sa tri dievčatá z nášho cirkevného zboru
na Terase zúčastnili celoslovenskej súťaže pre
mladých s názvom Duchovná pieseň v Martine. V
najnižšej vekovej kategórii spievala Ninka Bérešová,
žiačka našej materskej školy. V kategórii ZŠ súťažila
Esterka Kolárovská a v kategórii stredných škôl Zuzka Písečná. Všetky tri sú členkami nášho spevokolíku
Muškátiky. Dievčatá hudobne doprevádzala Katka
Fabriciová. Aj keď sme sa neumiestnili na popredných
miestach, bola to zaujímavá skúsenosť. Na fotke sú
naše súťažiace spolu s doprovodom a súťažiacimi z
Evanjelického gymnázia JAK v Košiciach.

Dávajte svetu to najlepšie, čo je
vo vás, a i keď to nemusí stačiť,
napriek tomu dávajte ďalej.
Matka Tereza
(1910 – 1997)
bola katolícka rehoľníčka,
misionárka a humanitárna
pracovníčka, zakladateľka
kongregácie Misionárok
milosrdenstva.

Koniec sezóny
Pred 2-mesačnou „pauzou“ na oddych a načerpanie novej energie, nápadov, ale hlavne pokoja a trpezlivosti,
sme sa v posledný utorok júna s našimi kamarátmi
rozlúčili klobásovou GrillPÁRTY na nádvorí ZBC.
Tým sme uzavreli ročnú sezónu tejto služby, ktorá trvá
vždy od októbra, kedy prichádza studená jeseň až do začiatku letných prázdnin.
Máme teda 3-mesačnú „technologickú“ pauzu,
ktorú chceme využiť na dokončenie prác na skladoch
šiat, jedálne a dvoch malých pivničných nocľahární, kde
by sme po dôkladnom výbere pred začatím zimy chceli
prijať 6-8 azylantov na prezimovanie.
Za tých posledných pár rokov našej služby pod
zástavou SAMARITÁNA sme sa naučili mnoho
nového o nich, ale i o sebe.
To poznanie o nich sa týka ich osobných príbehov.
Čím bližšie si týchto súčasných „tulákov“ pustíte k telu,
tým viac sa vám otvoria ich osobné, nešťastné i tragické
príbehy. Zanedbávané deti, ľudia z rozpadnutých rodín,
alkoholici, kriminálnici - mnohí desiaťročia pod holým
nebom. Jeden z nich mi raz povedal: „Svoju matku
som videl prvýkrát osemročný - na súde. Dovtedy ma
vychovávali starí rodičia.“ Čo by ste na to povedali?
A poznanie o sebe? Neustále sa učíme - nesúdiť!
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Základ tímu SAMARITÁNA na spoločnej ďakovnej párty
spolupracovníkov a podporovateľov tejto služby na nádvorí ZBC.

Nie sme tu na to, aby sme ľudí nálepkovali - ale sprostredkovali im milosť a milosrdenstvo nášho nebeského Otca. On je
KRÁĽOM MILOSRDENSTVA - On bude sudcom všetkého.
Naša úloha je opásať sa zásterou a slúžiť po Jeho vzore.
V kresťanstve si často vyberáme „čistú“ a voňavú službu.
V kostoloch, besiedkach, s mládežou. Na pódiu, na konferenciách
a výletoch. BOH nás však posiela aj medzi tých, ktorí zďaleka
neoplývajú čistotou, vôňou a charakterom.
PRÁVE PRETO! ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA ALE CHORÍ - HOVORÍ KRISTUS O ADRESÁTOCH
SVOJEJ SLUŽBY!
Ak mám hovoriť za seba, pre mňa je táto služba skutočnou
radosťou. Myslím, že to vo mne začalo fungovať vtedy, keď
som zmenil svoje vnútorné „nastavenie“ voči týmto ľuďom.
Áno, prestal som uvažovať posudzovačne - MY a ONI.
My bieli sa často vymedzujeme voči čiernym, bohatí voči
chudobným, vzdelaní voči nevzdelaným, kresťania voči
neveriacim. JE TO DOBRÉ A SPRÁVNE?
Čo je tou normou, meradlom - ako to má byť?
Moje pocity, postoje, sympatie, odpor?

Alebo ctím vyšší ÉTOS? Ak ctím vyšší étos - ten Boží! on je mi normou a vodítkom. Ako sa teda díva
BOH na týchto ľudí?
MILOSRDNE! MILUJÚCO - AKO NA MŇA!
Aj oni sú Jeho deti! Jeho stratené - ale milované deti.
Nezanevrel na ne, hľadá ich a často si pri tom hľadaní
„oblieka“ naše šaty. Berie naše presvedčenie, vieru,
lásku - do svojich rúk - aby konal.
Pri krátkom duchovnom príhovore, vždy pred jedlom,
im to často pripomínam - že medzi nami niet rozdielu - všetci sme stratení a hriešni. A rovnako všetkých
- bez rozdielu - miluje Ten, ktorý je v nebesiach.
VIETE SA S TÝM STOTOŽNIŤ?
Ktorýsi večer som si šiel s manželkou sadnúť na zmrzlinu na hlavnej ulici pod ktorýsi šiator. V krátkom
čase sa pri nás pristavili dvaja „naši“ bezdomovci.
Dali sme im nejaké drobné. Neďaleko sedeli dve
ďalšie skupiny celkom dobre vyzerajúcich ľudí.
Žobrajúcich „odbili“ bez štipky záujmu.
Som rád, že v našom tíme služobníkov, ktorí sa k
týmto ľuďom neotáčajú chrbtom, je 30-40 ľudí, ktorí
svojím dielom prispievajú k zmierneniu ich BIEDY.
Sú medzi nimi ľudia 1.línie - slúžiaci pri výdaji šiat
i stravy. Služba pri sprchovaní a osobnej hygiene,
dozor pri zimnej nocľahárni. A za nimi celý zástup
„neviditeľných“ služobníkov: ženy variace polievky,
darcovia šiat a obuvi, mládežnícke a rodinné skupinky, ktoré chodia šaty triediť, jednotlivci i niekoľko
firiem, ktoré nás podporujú finančne.
Hlboká vďaka vám všetkým za vašu nezištnú
pomoc. Je pre mňa potešením vidieť postoj vašich
sŕdc, súcit, milosrdenstvo a obetavosť! BOH nech vás
všetkých odmení za vašu službu lásky!
Ľubo Badiar

