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Informátor Cirkevného zboru
Bratskej jednoty baptistov Miloslavov
Boh plný milosrdenstva
Bože,
predkladám Ti svoje prosby
a viem,
že ich splnenie
môžem očakávať
iba vďaka Tvojej prenesmiernej láske,
milosti
a milosrdenstvu.
Tak často však dúfam,
že ma počuješ a splníš to,
o čo prosím,
lebo si myslím,
že mám akési privilégiá...
Poznáš všetky moje túžby:
Vždy Tvojou byť,
milovať,
poslúchať.
Odpusť mi, prosím,
moju pýchu.
Stojím v pokore pred Tebou
a prosím,
pomôž mi vždy splnenie modlitieb očakávať
pre Tvoje veľké milosrdenstvo.
Veď ma cestou pokory
a doveď prosím, DOMOV...
„Lebo svoje prosby nezakladáme na svojich zásluhách pred Tebou,
ale na Tvojom hojnom milosrdenstve.“ (Daniel 9, 18b)

Jarka Rečníková
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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.

Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj
rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti
urovná chodníky.
Príslovia 3:5-6
1. Vzájomný rešpekt a úcta
Rešpekt a úcta znamenajú, že každý
svojho partnera prijíma takého, aký
je. Prosím vás, vzdajte sa vopred
všetkých pokusov pretvárať ho k
svojmu obrazu. Rešpekt tiež znamená
brať toho druhého vážne a umožniť
mu, aby sa rozvíjal v takú osobnosť,
ktorú ho Boh chce mať.
2. Skutočný zväzok
Manželský sľub hovorí o tom, že
partneri „niekoho“ opúšťajú preto,
aby sa spolu stali jedným novým
telom. To ale neznamená, že partneri
potláčajú svoju osobnosť či svoje
práva. Naopak ich napĺňajú oveľa
úspešnejšie v novom zväzku.
3. Dobrá komunikácia
Môže prebiehať úspešne iba vtedy,
keď si je každý z partnerov
dostatočne
vedomý
všetkých
emocionálnych, mentálnych a telesných rozdielov medzi mužom
a ženou. Rozvíja sa tu komunikácia
v novom zvláštnom spoločenstve. Má
prinášať hlboké porozumenie

jedného pre druhého, nie iba
nekonečnú diskusiu o rozdieloch,
ktoré sa zákonite objavujú. Ide tiež
o ústretovú
výmenu
pohľadov
v emocionálnej
a
intelektuálnej
oblasti.
4. Čas
Láske sa musí dať šanca, aby rástla
s pribúdajúcim časom. Keď nastanú
problémy, nemôžu byť vyriešené
v sekunde. Zostaňte spolu a pracujte
spoločne na hľadaní východísk. Učte
sa predovšetkým odpúšťať a všetky
vzniknuté problémy vždy riešiť už vo
chvíli, keď sa objavia.
5. Duchovná jednota
Duchovná
dimenzia
každého
manželstva má rozhodujúci význam.
Apoštol Pavol to prirovnáva k vzťahu
Krista a jeho cirkvi. Bez vzájomnej
obetujúcej sa lásky hľadajúcej šťastie
toho druhého nie je veľká nádej na
prekonanie všetkých skúšok a kríz,
ktorých nie je žiadne manželstvo
ušetrené.
Idea Spektrum
Časopis Rozsievač – preložil RP
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Neobdivujem hrkútajúci párik,
keď sa cukruje v parku na lavičke do seba obaja hlboko zahľadení.
Ružovým náladám čoskoro nadíde zánik,
mladosti pochabá doba zaletí
ďaleko. Sotva sa vráti...
Ale už rapídne blíži sa chvíľa,
keď sa im ukáže života druhá strana.
Zhrození poznajú čo to je povinnosť dravá:
zásoba ducha i tela sa nemilo míňa.
Neraz ich poraní nejedna ostrá hrana - realita je taká...
Obdivujem však rodičov párik,
ktorý sa v láske rozdáva bezhranične.
Nevidí hranice vernej oddanosti,
v pokornej službe stúpa
vyššie a vyššie,
lebo im rodina vzrástla. Prišli deti,
vyžadujú si deň a noc obete lásky.
V očiach dieťatka plameň horúčky svieti,
rodičom starosti vrývajú na čelo vrásky.
Nádhera mladosti uletela už kamsi
a deti chcú plné klásky...
Napokon potomci postupne do sveta zájdu,
a dom je odrazu prázdny...
Obaja rodičia dojímavo sa držia za ruky.
Cupkajú života cestou svorne
v jednote dvoch bytostí nerozbornej.
Máme tu nemalé záruky,
že spolu pekne doputujú
do cieľa tam hore.
A ja ich obdivujem.
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

6.2.

Večera Pánova
Miroslav Tóth

2/2022

Biblická hodina-Streda

Vedenie bohoslužieb

Kázeň

17:00

Dátum

Miroslav Tóth
Robert Pokorný

xxxxx

9.2.

19:00
Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

13.2.

Miroslav Tóth

20.2.

Miroslav Tóth

xxxxx

16.2. Benjamín Krajčí

Vladimír Malý

xxxxx

23.2.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

2.3.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

9.3.

Miroslav Tóth

Robert Pokorný

27.2.

Robert Pokorný
Večera Pánova

6.3.

Hudobný doprovod spoločných piesní - nedeľné bohoslužby dopoludnia
Dátum

Slúžiaci

Náhradník

13.2.2022 Miroslava Vašinová Juraj Kešiar
20.2.2022 Lea Miklošová
Edita Malá
27.2.2022
Edita Malá
Juraj Kešiar

Dátum

Slúžiaci

Náhradník

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.

14.-20.2.
13.-14.2.
24.-27.3.
28.-30.4.
30.4.
06.-08.5.
20.-22.5.
28.5.
10.-12.6.
17.-19.6.
30.8.-03.9.
14.-17.9.
23.-25.9.
06.-09.10.
22.10.
13.-14.11.
19.11.
25.-27.11.

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Národný týždeň manželstva
Time Out pracovníkov BJB (Račkova dolina; náhradný termín za 2021)
Motivačný víkend pre manželov (Račkova dolina)
Máme čo zvestovať (Račkova dolina)
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná)
Spolu v misii / Deň misie BJB (Račkova dolina)
50. výročie založenia speváckeho zboru JAS (Praha)
Konferencia delegátov zborov / Voľby do orgánov BJB (prezenčná)
Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami (Račkova dolina)
Mládežnícka konferencia
Celoslovenský kemp mládeže
Konferencia pre seniorov (Račkova dolina)
Česko-slovenská konferencia sestier (Praha)
Motivačný víkend pre manželov (Račkova dolina)
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná)
NÁŠ
ŽIVOT
Time outObčastník
pracovníkov
BJB
(Račkova dolina)XXIV. ročník
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