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Majster a hlina
Ty si ma zobral do rúk
ako hrudku hliny.
A nebál si sa,
že sa zašpiníš.
Hľadal si vo mne
trpezlivo tvar
svojej predstavy.
Bolesť pod prstami
a láska v prstoch.
Tvoje oko stráži
aj horúčavu pece.
A otvorí ju
v pravý čas.
Nebeská glazúra
rozjasní ťa do úsmevu.
Načiaraš do mňa
lásku a pieseň
zo svojich večných prameňov.
Preto
aj pri údere
zvoním.
Jana Nagajová
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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.

Vrúcne Ťa milujem, ó Hospodine, moja sila!
Hospodin moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ;
môj Boh je moje bralo, v Neho dúfam;
môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť.
Žalm 18:2-3

Mesiačik milý
Ty sa len poberaj dráhou,
ktorú ti Stvoriteľ vytýčil:
okolo našej guľatej Zemičky.
A len nás potešuj
ako aj kedysi našich predkov,
strieborným svitom.
Prihováraj sa verne
i k naším potomkom.

Budeš im všetkým milý,
a najmä zaľúbencom.
Koho by ospevovali
budúci básnici,
keby nebolo teba?
A nešťastné psíčky
komu by zavýjali povedz mi, komu?
Pavol Kondač
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Cesty
Koľko je na svete ciest!
Autostrády, i slepé uličky,
široké horské cesty, i poľné chodníčky
cesta, ktorou prichádza jar
a pozvoľna odchádza zima,
cesta, ktorou sa lastovičky
uberajú kamsi do diaľok,
cesta, ktorou priletí vietor
- a ktorú nikto nezná.
Nevyspytateľné sú cesty sveta
a nevyspytateľné sú cesty človeka.
Je v nás cesta túžby,
cesta, čo sa na nej srdce s láskou stretáva,
cesta, kde chodia dobré predsavzatia
spolu s dobrými činmi
Akými cestami chodia moje myšlienky,
keď rozprávam - a bojím sa jasne svedčiť,
keď pracujem - ale zabúdam na trpezlivosť,
keď milujem - ale myslím na seba?
Preskúmaj ma silný Bože,
a poznaj moje srdce.
Skús ma a poznaj moje myšlienky.
Vidz, či je vo mne nejaká zlá cesta
a veď ma cestou večnosti.
Jana Nagayová

Slovo nielen na prázdniny:
Túžim Pánovi svojmu sa podobať,
Jeho čistotu, poslušnosť stále mať.
Verím, že Duch svätý raz i mňa premení
v Tvoju podobu, nevinný Ježišu.

My však máme myseľ Kristovu!
1Ko 2,16
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Bol raz jeden šedohnedý vrabec, ktorého život bol jedna
veľká nezodpovedaná otázka. Žil v trvalom napätí a úzkosti.
Ešte vo vajíčku sa trápil: "Podarí sa mi preraziť túto tvrdú škrupinu?
Nevypadnem z hniezda? Postarajú sa o mňa rodičia a budú ma kŕmiť?"
Tieto obavy boli úplne zbytočné, ale čoskoro ho napĺňali ďalšie. Keď
sa mal z konára odraziť, aby prvýkrát letel, triasol sa a nariekal: "Udržia na
krídla? Určite tresnem na zem... Kto ma vynesie sem hore?"
Samozrejme, že sa naučil lietať, ale opäť začal nespokojne čvirikať:
"Nájdem si nejakú vrabčiu družku? Budem vedieť vystavať hniezdo?"
Aj to sa stalo, ale vrabec naplnený úzkosťou sa
trápil ďalej? "Budú vajíčka dosť chránené? Čo ak
do stromu udrie blesk a zabije celú moju rodinu...
A čo keď priletí sokol a zožerie mi moje maličké?
Dokážem ich uživiť?"
Keď z mláďat vyrástli krásne, zdravé a bystré
vrabce a poletovali sem a tam, vrabec lamentoval:
"Nájdu dosť potravy? Nechytí ich mačka alebo nejaký iný dravec?"
Jedného dňa sa pod stromom zastavil Majster. Ukázal na vrabca
a povedal učeníkom: "Pozrite na vtáky: nesejú ani nežnú, nezhromažďujú
obilie do sýpok, a predsa ich nebeský Otec živí!"
Šedohnedý vrabec si zrazu uvedomil, že mal vždy všetko...
A ani si to nevšimol.
.
a to vo vlastnom záume, aj
pre záchranu svojich blížnych, zverencov. Ohromným príkladom
bdelosti je africké zvieratko s čudným
menom surikata, asi vo veľkosti našej
mačky. Žije v púšti, alebo v polopúšti,
v organizovanej jednotke rodiny, alebo
i viac rodín. Len čo sa rodinka pustí do
kŕmenia či vyhľadávania potravy, jeden
z nich, obyčajne dospelý a skúsený samec,
sa postaví na vysoké miesto, na nejaký
kopec, alebo na vrchol stromu, odkiaľ vidí
doďaleka. Veľmi pozorne a zodpovedne
sleduje okolitý kraj, aj oblohu, či sa neblíži
nejaký nebezpečný dravec, ktorý by rád
uniesol najmä nejaké slabšie mláďatko.
Len čo zvetrí nebezpečie, dá znamenie
(ostrý hvizd),

na čo celá rodinka sa bleskurýchlo schová
niekde pod zemou. Naposledy aj sám strážca,
hoci mu hrozí nebezpečie, že ho dravec
uchmatne a skonzumuje.
Surikata nám môže byť príkladom
bdelosti podľa napomínania Biblie, napr:
Bdejte, lebo váš protivník, diabol obchádza
ako revúci (či aj mlčiaci?) lev, ktorý hľadá,
koho by zožral (1Pt 5,8). Pozitívny obraz
bdelého strážcu nájdeme u proroka Habakuka
(2,1): postavím sa na svoju stráž a budem
hliadkovať, a aby som videl, čo mi povie
(Pán) a ako mi odpovie na moje výčitky. Ten hliadkujúci prorok mi celý život bol pred
očami.
Si strážcom svojho brata, svojich blížnych?
Pavel Kondač
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Jeseň vo švajčiarskych Alpách býva
taká úžasná, že vám až dych vyrazí.
Jedného dňa som sa vybral na
celodennú vychádzku do čarokrásnej
prírody. Vystupoval som po hrebeni
hory a predo mnou sa otvorila
neuveriteľná panoráma. Pomaly sa
odkrýval jeden modrobiely vrchol za
druhým, zatiaľ čo hlboko dole sa
rozprestierali
zelené
údolia
s hnedými
bodkami,
ktoré
prestavovali švajčiarske chalupy.
Počúval som zvuky zvončekov
kráv. „Musia byť niekde veľmi
blízko,“
pomyslel
som
si.
A skutočne. Čoskoro sa objavili prvé
z týchto zdravých, krásnych zvierat.
Jedna, druhá, tretia, celé stádo
pomaly schádzalo pri hrebeni
smerom dole do údolia.
O chvíľu som uvidel pastiera
a dali sme sa do reči. Nastal čas, keď
sa kravy musia vrátiť z vysokých
polôh, kde strávili celé leto. Počasie
v horách sa ochladilo, sneženie by
pre dobytok mohlo znamenať
smrteľné nebezpečie. A tak sa vracali
do dediny, kde počas zimných
mesiacov budú v útulných stajniach.
Neustále zostupovali smerom dole.
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Okolo nich bolo ešte vždy dosť
trávy, ale kravy ju igronorovali.
„Toto je veľmi zaujímavý úkaz.“
vysvetľoval mi pastier.
„Každý rok, keď na alpských
lúkach zatvoríme salaše a začneme
schádzať s dobytkom dole, kravy
presne vedia, kam ideme. Idú priamo
cez najlepšie lúky, ale nevšímajú si
hustú trávu. Vedia, že majú pred
sebou celodennú cestu, a tak si
udržujú rovnaké tempo neobzerajúc
sa napravo ani naľavo. Nedajú sa
zviesť z cesty ani tým najlepším
krmivom, pretože vedia, že smerujú
domov!“
Aké zaujímavé! My ľudia sa
tak často dáme odradiť rôznymi
dobrými vecami na našej ceste do
nebeského Jeruzalema. Ježiš nám
prikázal, aby sme hľadeli k cieľu
a nedali sa zviesť rozptýleniami tohto
sveta.
Pane Ježišu, pomôž nám uprieť
svoje oči na Teba, aby sme na ceste
do nebeského príbytku nezišli
z cesty kvôli lákavým svetským
radován-kam. Držme sa pevne
jedného cieľa, aby sme dosiahli
konečné miesto určenia.
Rudi Lack - z knihy Životné križovatky

Išiel som do domu môjho priateľa a spýtal som sa:
Nemáš pre mňa nejaké zvláštne poučenie?
Pozrel sa na mňa a povedal:
Keď si smädný, lepšie spoznáš, aká dôležitá je voda.
Keď páli slnce, lepšie spoznáš, aký dôležitý je tieň.
Keď je chladno, lepšie spoznáš, aký dôležitý je oheň.
Keď je tma, lepšie spoznáš, aké dôležité je svetlo.
Keď si v uzavretej miestnosti, lepšie spoznáš, aký dôležitý je vzduch.
Keď si skleslý, lepšie spoznáš, aká dôležitá je moc Svätého Ducha.
Keď ťa ťažia hriechy, lepšie spoznáš, aké dôležité je Kristovo odpustenie.
Keď zlyhá všetka pomoc, lepšie spoznáš, aká dôležitá je Božia láska.
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb

7-8/2021

Biblická hodina-Streda

Kázeň

17:00

Dátum

Miroslav Tóth

xxxxx

7.7.

Miroslav Tóth

xxxxx

14.7.

Miroslav Tóth

xxxxx

21.7.

xxxxx

Milan Krajčí

xxxxx

28.7.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

4.8.

xxxxx

xxxxx

11.8.

xxxxx

xxxxx

18.8.

xxxxx

xxxxx

25.8.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

1.9.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

8.9.

Miroslav Tóth

19:00

Večera Pánova
4.7.

Vladimír Malý

11.7.

Vladimír Malý

Miroslav Tóth
Benjamín Krajčí

18.7.

Benjamín Krajčí

Miroslav Tóth
Miroslav Tóth

25.7.

Miroslav Tóth
Večera Pánova

1.8.

Milan Bahna

8.8.

Milan Bahna

Vladimír Malý
Daniel Matušek
najml.

15.8. Daniel Matušek najml. Robert Pokorný
Peter Buzáš

22.8.

Peter Buzáš

Milan Krajčí
Benjamín Krajčí

29.8.

Benjamín Krajčí
Večera Pánova

5.9.

Robert Pokorný

12.9.

Robert Pokorný

Miroslav Tóth

xxxxx

15.9. Benjamín Krajčí

- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
27.-31.8.
15.-18.9.
17.-19.9.
23.10.
14.-15.11.
20.11.
26.-28.11.

- Celoslovenský kemp mládeže
- Konferencia pre seniorov; Chata Komenského - Račkova dolina
- Mládežnícka konferencia
- Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná)
- Time out pracovníkov BJB; Chata Komenského - Račkova dolina
- Konferencia delegátov zborov
- Víkend pre pracovníkov s mládežou
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