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Do tichej noci
Do tichej noci anjelský hlahol
pod hviezdnym nebom zazvučal raz,
rozochvel vrchy, do dolín padol,
odchýlil bránu do večných krás.
Nám narodil sa, nám narodil sa
Spasiteľ Ježiš, sŕdc ľudských Kráľ.
Nadzemským blahom planie tvár matky,
do plienok halí nebeský dar.
Z jasličiek úsmev plesá k nej sladký
plamienok lásky roznietil v žiar.
Nám narodil sa, nám narodil sa
Spasiteľ Ježiš, sŕdc ľudských Kráľ.
K slávnosti zeme zavesila
obloha všetky jagavé svetlá.
Na bielych krídlach radosť k nám zlietla.
Zostaň už u nás, radosť milá!
Nám narodil sa, nám narodil sa
Spasiteľ Ježiš, sŕdc ľudských Kráľ.
Pod hviezdnym nebom anjelský hlahol
do smútku sveta zaznieva zas,
rozchvieva vrchy, vznáša sa nadol,
stáročia prešli - čuj Boží hlas:
Vzdaj Bohu slávu, vzdaj Bohu slávu!
Ježiš, Syn nebies, On dáva mier!
Mária Ratajová
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Naši milí jubilanti, chceme Vám blahopriať pri príležitosti Vášho životného jubilea.
Nech Vám aj v dňoch budúcich náš Pán pridáva zdravia, síl, múdrosti a lásky.

Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkýnajú a klesajú.
Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú
sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú.
Izaiáš 40:30-31

Zdá sa, že najväčšia láska svojou
duchovnou
kvalitou
presahuje
prirodzené možnosti človeka. Láska
je trpezlivá, je dobrotivá, nezávidí,
nevystatuje
a
nenadúva
sa...
a konečne všetko znáša, všetkému
verí, všetkého sa nadeje a všetko
pretrpí. Láska nikdy neprestane.
Pomyslíme si, že život v takejto láske
je
pre
obyčajného
človeka
nedosiahnuteľný.
Môžeme
o podobnej láske len snívať, ale žiť
v nej nedokážeme. Doložím to dvomi
príkladmi:
Láska nemyslí na zlé. Ako sa dá na
zlé nemyslieť, ak som bol
zlomyseľnosťou človeka priamo
zasiahnutý? Zlo vyruší a stále hryzie.
Ak dostaneme úder alebo sme
odmietnutí a nepochopení, to zraňuje
a pohoršuje natoľko, že sa nevieme
zbaviť zlých myšlienok, aj keď nás

evanjelium učí, že máme obnovením
mysle meniť situáciu. Láska nemyslí
na zlé. Zlo môžeme obmedziť, ba
úplne zastaviť. Či neplatí, nedaj sa
premáhať zlému, ale premáhaj
dobrým zlé? A teraz si spomeňme na
jedinú skúsenosť, ako sme z Božej
milosti v poslednom mesiaci zlo
premohli dobrom.
Je to ťažké. Je život v najväčšej láske
naozaj nedosiahnuteľný?
Najväčšia láska nie je sebecká.
Žijeme s výzvami evanjelia ako
s chlebom každodenným, už to
poznáme naspamäť: milujme sa,
milujte jeden druhého, tak ako vás
miluje Pán...
A najvyššie prikázanie: Milovať
Boha a blížneho svojho ako seba
samého! Ale každodenná skúsenosť
potvrdzuje, že zvyčajne akosi viac
uprednostňujeme seba.
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Keď sa v období Vianoc zastavíme
pri jasličkách spomeňme si na slová
Pána Ježiša, ako si zavolal dieťa,
postavil ho medzi učeníkov a riekol:
„Ak sa neobrátite a nebudete ako
deti, nikdy nevojdete do kráľovstva
nebeského. Kto sa teda pokorí ako
toto dieťa, je najväčší v kráľovstve
nebeskom“ (Mt 18, 3 – 4).
Žeby život s najväčšou láskou bol
možný len pre človeka, ktorý uverí
a vztiahne osobne slovo Pánovo na
seba? Len tí najväčší – teda pokorní
ako deti, sú spôsobilí žiť s najväčšou
láskou? „Najväčší“ v kráľovstve
nebeskom potom nie je stav človeka,
ale zakaždým ide o postoj učeníka.
A učeník napriek spoločenskému
postaveniu sa učí a rozhoduje
zostupovať na úroveň dieťaťa. Je to
žalostne, inokedy až pochabo ťažké,
neprirodzené, ale učeník tak urobí,
lebo zažil a presvedčil sa, že bez
pokory zostáva osamotený vonku.
Pýcha vytesní človeka na stranu
Božích protivníkov. Učeník však
urobí všetko a rozhoduje sa pre život
s najväčšou láskou.
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Život s najväčšou láskou je viazaný
na pôsobenie Ducha Svätého, je
vlastne životom vzkrieseného Krista
v nás: „Už nežijem ja...“
Objav najväčšej lásky poznačí a mení
celý náš život.
Taká je živá viera: Keď nás Duch
Svätý prebudí k modlitbám za
obnovu prvej lásky a rozhodujeme sa
v úprimnej túžbe ochotne vzdať seba,
ako zázrakom nachádzame brata,
ktorého sme predtým nevnímali.
Možno sme ho aj odmietali, lebo bol
iný a nevedeli sme, že nás dopĺňa
a s jeho prijatím prijímame dar. Tým
darom je usvedčenie, že ešte sme
nedosiahli, nie sme dokonalí. Začína
sa upravovať scéna života a pre
spoločenstvo zboru sa otvára nový
priestor v duchu evanjelia. Už v ňom
nebude vzájomné odsudzovanie
a odmietanie,
ale
priznávanie
nedostatkov,
vzájomná
ochota
k modlitbám a vyznávaniu hriechov.
Až vtedy sa potvrdí, že život
s najväčšou láskou je skutočne
nezameniteľný a ničím sa nedá
nahradiť.
J. Stupka
Zdroj: Rozsievač 12/2017











Svoju Bibliu a prípadne aj spevník.
Predmet k modlitbám v mysli aj v srdci.
Nejakú myšlienku z denného čítania Biblie.
Vrúcnu túžbu po spasení duší.
Sústredenú pozornosť na zvestované Slovo.
Bratskú lásku ku všetkým.
Tvár vyjasnenú z vnútornej radosti.
Radostné očakávanie, ktoré Pán podľa viery splní.
Príspevok pre potreby Kráľovstva Božieho.
 Svojho priateľa, alebo hosťa.
(z časopisu Rozsievač 40(1970), st. 74.)
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

2.adv.
6.12.
3.adv.
13.12.
4.adv.
20.12.

Večera Pánova

Vedenie bohoslužieb

12/2020

Biblická hodina-Streda

Kázeň

17:00

Dátum

Miroslav Tóth

xxxxx

9.12.

19:00
Miroslav Tóth

Milan Bahna

Milan Bahna

Miroslav Tóth

xxxxx

16.12. Benjamín Krajčí

Robert Pokorný

xxxxx

23.12.

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Vladimír Malý

Vladimír Malý
1. sviatok vianočný

25.12.
2. sviatok vianočný
26.12.

Peter Buzáš

27.12.

Peter Buzáš

Milan Krajčí

31.12.

xxxxx
Začiatok roka

Miroslav Tóth

xxxxx
17:00
Záver roka

Miroslav Tóth

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx

6.1.

xxxxx

1.1.
Večera Pánova
3.1.

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Dorast - piatok 27.11., 11.12. / 18:00-19:00 v modlitebni
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine

Verš zboru na rok 2020:
Navráť sa, Hospodine, vysloboď mi dušu;
spomôž mi pre svoju milosť.
Žalm 6,5
Občastník NÁŠ ŽIVOT
XXII. ročník
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