Január 2022
Informátor Cirkevného zboru
Bratskej jednoty baptistov Miloslavov
Že úzka je tá cesta vysoko
v ríšu pokoja a večnej slasti?
Že oceánom žitia divoko
zmietajú dušu tône a strasti?
Nič to, bárs nutno povedať: áno.
Veď noc sa minie a svitne ráno,
a svitne ráno, a svitne ráno!
Že často pichne osteň sklamania
v svete, kde nieto lásky ni vďaky?
Len krivdy, útisk bolesť zaznania,
čierneho hriechu búrlivé mraky?
Nič to, veď z jasku keď vlak vyletí,
na druhej strane zrie krajšie svety,
zrie krajšie svety, zrie krajšie svety...

Že cez strminy a cez priepasti
duša kresťana putuje k sláve?
Že tŕňoveniec hany, bolesti
spočinie neraz na biednej hlave?
Nič to, bárs desný rachot je hromov,
on volá: „Takto ide sa domov!“
Ide sa domov, ide sa domov . . .
Mária Royová
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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
Drahé sestry a bratia v celej Európe,
pred rokmi som na dva týždne
absolvoval Camino (starobylú pútnickú
cestu). Bol to fascinujúci zážitok.
Každý deň som si vybral krátky úryvok
z Biblie, väčšinou iba jeden verš.
Popri prekonávaní toľkých kilometrov
som v rytme dýchania a chôdze
meditoval o týchto veršoch. Myšlienky
sa mi niekedy odtúlali, ale znova
a znova som ich usmerňoval späť na
daný biblický text.
Počas toho sa udialo niečo skutočne
fascinujúce. Dovtedy som sa vždy
snažil vniknúť do Božieho slova.
Niekedy som sa ho snažil vyžmýkať
ako citrón ale zostával som frustrovaný,
pretože sa zdalo, že tečie len málo
šťavy. Ale pri tejto chôdzi na Camine sa
Božie slovo dostávalo do mňa. Božie
slovo urobilo vo mne a pre mňa niečo
neuveriteľné, čo následne pokračovalo
celé roky. Vytvoril som si lásku
k Božiemu slovu, hlad po ňom a mojou
odmenou je získavanie porozumenia

od Pána. Toto porozumenie niekedy
prichádza ako výsledok reflexie toho,
čo som čítal, ale častejšie prichádza ako
náhly dar.
Takže s veľkou vďačnosťou autorom
materiálov Týždňa modlitieb na rok
2021 vám odporúčam tento skvelý
zdroj, ktorý je postavený na slovesách:
čítať, žiť, zdieľať, pozývať, premýšľať,
zažívať, počúvať, uctievať. Keď som to
čítal, myslel som si: Áno, biblia nás
privádza bližšie k Bohu, bližšie k našim
sestrám a bratom, k našim susedom
a bližšie k našim vlastným dušiam.
Zakoreňuje nás v našom Stvoriteľovi
a v celom Jeho stvorení.
Modlím sa, aby ste ako výsledok
Týždňa modlitieb boli zaujatí Božím
slovom s takýmto novým nasadením,
aby vo vás urobilo svoju mocnú prácu
a prinieslo ovocie, ktoré sľubuje
priniesť.
Thomas Bucher
generálny tajomník
Európskej evanjelickej aliancie
(Prevzaté – príprava na AMOT 2021 a 2022)
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Zbor:
Daj pozor na svoje kroky, keď ideš do Božieho domu; lebo
pristúpiť, aby si počúval, je lepšie, ako keď blázni prinášajú
obeť, lebo oni nevedia, že zle robia.
Kazateľ 4,17
Staršovstvo:
A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané
pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali
dôjsť spasenia.
Skutky 4,12
Besiedka:
Teraz však, ak som našiel priazeň v Tvojich očiach,
daj mi, prosím, poznať svoje cesty.
2 Mojžišova 33,13a
Dorast:
Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať
žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu;
navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli.
Galaťanom 5,16-17
Chválospevová skupina:
Hospodin je mojím dedičným údelom a mojím kalichom;
Ty mi zaručuješ môj podiel.
Žalm 16,5
Misia a DEPO:
Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená?
Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali.
Matúš 5,13

Hudobný doprovod spoločných piesní - nedeľné bohoslužby dopoludnia
Dátum

Slúžiaci

Náhradník

2.1.2022
Juraj Kešiar
Edita Malá
9.1.2022
Edita Malá
Juraj Kešiar
16.1.2022 Lea Miklošová
Edita Malá
23.1.2022 Miroslava Vašinová Juraj Kešiar
30.1.2022 Lea Miklošová
Edita Malá
6.2.2022
Juraj Kešiar
Lea Miklošová

Dátum

Slúžiaci

Náhradník

13.2.2022 Miroslava Vašinová Juraj Kešiar
20.2.2022
Lea Miklošová
Edita Malá
27.2.2022
Edita Malá
Juraj Kešiar
6.3.2022
Juraj Kešiar
Miroslava Vašinová
13.3.2022 Miroslava Vašinová
Juraj Kešiar
20.3.2022
Edita Malá
Lea Miklošová

Prosíme slúžiacich slovom a vedením bohoslužieb, aby zoznam vybraných spoločných
piesní pre nedeľnú bohoslužbu zasielali najneskôr v piatok formou SMS slúžiacemu
doprovodom aj náhradníkovi podľa tohto rozpisu. Ďakujeme za pomoc a porozumenie.
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

1.1.

xxxxx
Večera Pánova

Vedenie bohoslužieb

1/2022

Biblická hodina-Streda
Dátum

19:00

xxxxx

5.1.

xxxxx

xxxxx

12.1.

xxxxx

xxxxx

19.1.

Miroslav Tóth

xxxxx

26.1.

Miroslav Tóth

Darko Kraljik

xxxxx

2.2.

Miroslav Tóth

6.2.

Miroslav Tóth

xxxxx

9.2. Benjamín Krajčí

13.2.

Miroslav Tóth

xxxxx

16.2.

Miroslav Tóth

20.2.

Vladimír Malý

xxxxx

23.2.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

2.3.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

9.3.

2.1.

Kázeň

17:00

xxxxx

xxxxx

Miroslav Tóth
Daniel Matušek najml

9.1. Daniel Matušek najml.

Miroslav Tóth
Benjamín Krajčí

16.1.

Benjamín Krajčí

Miroslav Tóth
Vladimír Malý

23.1.

Vladimír Malý

Robert Pokorný
Milan Krajčí

30.1.

Milan Krajčí
Večera Pánova

Robert Pokorný

27.2.

Robert Pokorný
Večera Pánova

6.3.
Dátum
Ne 9.1.
Po 10.1.
Ut 11.1.
St 12.1
Št 13.1.
Pia 14.1.
So 15.1.
Ne 16.1.

Čas
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

09.-16.1.
18.-25.1.
14.-20.2.
20.-21.2.

Aliančný modlitebný týždeň - ZAUJATOSŤ BIBLIOU
Miesto
Téma
Text
Online - ZOOM
Čítať
Žalm 119,11
Online - ZOOM
Žiť
Lk 10,36-37
Online - ZOOM
Zdieľať
Fil 1,3-6
Online - ZOOM
Pozývať
5Moj 6,20-21; 24-25
Online - ZOOM
Myslieť
Lk 10,27
Online - ZOOM
Zažívať
Iz 55,10-11
Online - ZOOM
Počúvať
Lk 8,15
Online - ZOOM
Uctievať
Iz 6,1-3

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Aliančný modlitebný týždeň
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Národný týždeň manželstva
Time Out pracovníkov BJB (Račkova dolina; náhradný termín za 2021)

Občastník NÁŠ ŽIVOT
XXIV. ročník
Vydáva:
Bratská
jednota (Račkova
baptistov dolina)
v SR
24.-27.3. Motivačný
víkend
pre manželov
Cirkevný zbor Miloslavov
28.-30.4. Máme čo zvestovať (Račkova dolina)
30.4.
06.-08.5.
20.-22.5.
28.5.

Centrálna ulica 246/140, 900 42 Miloslavov

Diskusná konferencia
delegátov
Tel.: 0902
677 845 zborov (prezenčná)
Spolu v misii / Deň
misie
BJB (Račkova dolina)
E-mail:
miloslavov@baptist.sk
Web: miloslavov.baptist.sk
NEPREDAJNÉ
50. výročie založenia
speváckeho zboru JAS
(Praha)
Konferencia delegátov zborov / Voľby do orgánov BJB (prezenčná)

